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Jogerősen felmentette a legfelsőbb bíróság Markó Attilát a DNA
vádjai alól
Jogerősen felmentette Romániában a legfelsőbb bíróság kedden Markó Attila egykori
kisebbségügyi államtitkárt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) volt
parlamenti képviselőjét, akire - a restitúciós hatóság kártérítési bizottságának volt
tagjaként - első fokon öt év letöltendő börtönbüntetést szabott ki a bukaresti táblabíróság
egy korrupciós perben. „Igazság született. Jogerősen felmentettek a második kárpótlási
ügyben is. A helyes döntés született: aki lopott, azt elítélték, akik nem loptak, azokat
felmentették. Szeretnék azonban mindenkit emlékeztetni arra, hogy még további két - a
korábbi kettővel teljesen azonos tényállású - per van folyamatban, mindkettőben
ugyanúgy le akartak (és akarnak még) tartóztatni” - kommentálta az ítéletet Facebookoldalán Markó Attila. Hozzátette: a mostani ítélettől még nem tért vissza a román
igazságszolgáltatásba vetett bizalma, hiszen a Mikó-ügy számára azt bizonyította, hogy
Romániában bármi megtörténhet. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke jó hírnek nevezte,
hogy véglegesen felmentették Markó Attilát a három visszaszolgáltatási ügy egyikében. „Az
első perctől bíztunk Attila ártatlanságában, most bízunk abban, hogy a másik két ügyben is
hasonló döntés születik. Meghurcoltak egy embert és tönkretették. Tudni kellene, hogy ki
felel majd ezért” - mutatott rá az RMDSZ elnöke.

Magyarország

Háromnapos szakmai képzés kezdődött több mint ötven külhoni magyar
gyermekegészségügyi prevenciós szakember számára csütörtökön Budapesten. A külhoni
magyar gyerekek éve és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében
megvalósuló esemény megnyitóján Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős miniszteri biztosa azt mondta: harmadszor rendezik meg a szakmai képzést,
amelyen idén harminc erdélyi, huszonegy vajdasági és egy felvidéki szakember vesz részt.
A családok támogatása - mutatott rá - szorosan kapcsolódik a nemzetpolitikai célokhoz,
ezért is indították el három éve a határon túli gyermekegészségügyi prevenciós
szakemberek számára szóló képzést. A politikus felidézte, hogy a 2010-es
kormányváltással "a nagyon messziről és mélyről indult" nemzetpolitika "magasabb polcra
került". 2010 és 2014 között, az építkezés időszakában a jogszabályi kereteket alakították
ki, 2014 és 2018 között már a szülőföldön boldogulás elősegítése került a fókuszba.

Erdély

Külhoni magyar gyermekegészségügyi szakembereket képeznek
Budapesten
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Semmilyen szintű kétoldalú egyezmény nem létezik Magyarország és Románia között a
Pro Economica Alapítvány révén (Erdélyben, magyar állami támogatással) működtetett
gazdaságfejlesztési programról, a román fél más módon sem fejezte ki beleegyezését közölte a bukaresti külügyminisztérium pénteken a G4Media.ro hírportál megkeresésére
válaszolva. A kommüniké szerint a bukaresti külügyminisztérium - diplomáciai
csatornákon és a kétoldalú találkozók alkalmával - több ízben is azt kérte a magyar féltől,
hogy ezt a programot átlátható módon, a román törvényeket, az európai uniós belső piaci
szabályait és a romániai regionális fejlesztési stratégiákat tiszteletben tartva,
diszkrimináció nélkül bonyolítsa le. „Felhívtuk a magyar fél figyelmét arra, hogy a
gazdasági segítségnyújtás a nemzetközi szabványok szerint túlmutat azokon a
kiváltságokon, amelyeket egy ország egy másik állam területén élő rokon kisebbségnek
nyújthat, következésképpen ilyen intézkedéseket csak a román fél beleegyezésével,
bármiféle etnikai alapú megkülönböztetés nélkül lehet csak hozni” - zárul a bukaresti
külügyminisztérium válasza. A G4Media több ízben foglalkozott azzal, hogy Magyarország
„több tízmillió eurót fektet be az erdélyi gazdákba”. A bukaresti külügyminisztérium
válaszát ismertető cikkében arra emlékeztetett: Szijjártó Péter hétfőn bejelentette, hogy
Magyarország a - mindeddig Székelyföldre korlátozódó - gazdaságfejlesztési programot
„Románia szinte teljes nyugati részére” (a Partiumra) is kiterjeszti.

Újrakezdi a tárgyalásokat a Magyar Közösség Pártja a Most-Híddal
Újrakezdi a tárgyalásokat a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) a Most-Híd, szlovákmagyar vegyes párttal az egységes magyar választási lista megteremtéséről a februári
parlamenti választásokon – derült ki az MKP Országos Tanácsának. A Most-Híd pozitívan
értékelte az MKP döntését. A felvidéki magyar párt és a vegyes párt között a választási
együttműködés lehetőségeiről folytatott tárgyalássorozat augusztusban feneklett meg. A
két párt között akkor választási koalíció létrehozásáról volt szó, s a megegyezés azért
maradt el, mert a Most-Híd nem fogadta el, hogy egy esetleges közös koalíciós listán a két
párt jelöltjei 50-50 százalékos arányban osztozzanak. A két párt között újrakezdődő
tárgyalások ezúttal egy választási párt létrehozását célozzák majd. „Nagyon komoly lépést
tettünk, megmutattuk a hajlandóságot” – mondta Menyhárt József, az MKP elnöke, a
határozat elfogadását követően tartott sajtótájékoztatón. Hozzátette: úgy véli, a közösségi
érdeket középpontba állítva egy héten belül megtalálják a módját, hogyan hozzák létre a
választási pártot. A választási párt listáján való közös indulás azért lehet hatékonyabb a
választási koalíciónál, mert míg az előbbinek a voksok legalább 5 százalékát kell
megszereznie a választáson, addig a koalíciós lista esetében a bejutási küszöb 7 százalék.

Erdély

Budapest

Felvidék

A román fél nem egyezett bele abba, hogy
gazdaságfejlesztési programot indítson Erdélyben
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Szijjártó: Magyarország és Szerbia is csak nyert a vajdasági
gazdaságfejlesztési programmal
Új korszak kezdődött a vajdasági magyar közösség életében, amikor 2016-ban elindult a
magyar kormány gazdaságfejlesztési programja, amelyet a szerb kormány is elfogadott, és
azóta kiderült, hogy a program nyertese a Vajdaság mellett, Szerbia és Magyarország is hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Zentán, ahol a
magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja szerződésének aláírási
ünnepségén szólalt fel. Kiemelte, hogy a magyarok esetében a nemzethatárok és az
országhatárok nem esnek egybe, „ebből fakadóan a magyar kormányzati politikának a
fókuszpontjában a nemzetpolitika kell, hogy álljon, és a kormányzati stratégia egyik
sarokpontja a nemzetpolitika kell, hogy legyen”. A magyar nemzetpolitika alapvetése, hogy
nem Budapestről akarják megmondani, mi a jó a határon túli közösségnek, a nemzeti
közösségeket helyben kell megerősíteni, rájuk erőforrásként tekintenek, amelyek
kapcsolatot képeznek az anyaország és a szomszéd ország között - közölte Szijjártó Péter.
Kiemelte, ezen pontok mentén jártak el a vajdasági magyar politikai stratégia
összeállításakor is. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke
megköszönte a szerb kormánynak, hogy nyitottságot mutatott a program iránt. Szijjártó
Péternek köszönetet mondott, hogy vállalta a program megvalósításával járó kockázatokat,
hiszen ilyen irányú tapasztalata a Vajdaságban korábban senkinek nem volt. Az ötletből
nemzetpolitikai eszköz, a kísérletből nemzetpolitikai siker lett - fogalmazott.

Vajdaság

Az elmúlt hónapokban nyilvánosságra hozott felmérések szerint mind az MKP, mind pedig
a Most-Híd támogatottsága 3,5-4 százalék körül mozog. A tárgyalások újrakezdéséhez a
két párt álláspontjainak augusztus óta történt közeledése, valamint az adott alapot, hogy
fogytán az idő, tekintve, hogy a választási listákat november végéig kell leadni – tudta meg
az MTI.

Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a
folyamatos építkezésről szól
Magyarország és Szerbia kapcsolata az együttműködésről és a folyamatos építkezésről szól
- jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kübekháza-Rábé határátkelőhely
átadásán pénteken. Szijjártó Péter közölte: a magyar-szerb viszony az ellenségeskedéstől
indult, és a történelem valaha volt legjobb kétoldalú kapcsolatáig jutott. Hozzátette: a két
kormány felismerte, hogy a rossz viszonyon mindenki veszít, a jó kapcsolaton mindenki
nyer, magyarok és szerbek, a hátár mindkét oldalán. Magyarország és Szerbia között
folyamatosan épülnek az új határátkelők, hogy megszűnjenek az olyan észszerűtlen és
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Vajdaság

méltatlan helyzetek, mint hogy az egymástól öt percre található Kübekháza és Rábé lakói
50 kilométeres kerülővel látogathattak el a szomszédos településre - tudatta a politikus. Az
új átkelő a két ország között a kilencedik, az elmúlt években átadottak sorában a negyedik.
A magyar szerb határon így átlagosan csak 18 kilométer a távolság két átkelő között közölte a miniszter. Hozzátette: a program folytatódik, előkészítik a Baja-Zombor átkelő
kialakítását, a hercegszántói átkelő teherforgalmi fejlesztést, technológiai újításokat
vezetnek be Röszkén a zsúfoltság csökkentésére és tervezik a Szeged-Szabadka vasútvonal
felújítását. Ivica Dacic szerb külügyminiszter úgy fogalmazott, az újabb határátkelőhely
megnyitása hozzájárul az áruk és emberek szabad áramlása mellett a régió fejlődéséhez is,
ennek hasznát mindkét ország lakosai élvezni fogják. A szerb-magyar kapcsolatok
történelmi magaslatokat értek el, stratégiai partnerségről van szó a két ország között, a jó
szomszédi viszonynak példaértékű a régióban és szélesebb körben is - mondta a politikus.

Vajdaság 34 középiskolájába juttat el tankönyveket az MNT

Potápi: példaértékű magyar-magyar összefogással nyílt új fejezet a
kárpátaljai magyar nyelvű szakképzésben
A Kárpát-medencei magyar közösségek számára is példaértékű az az anyaországi és
kárpátaljai összefogás és együttműködés, amelynek köszönhetően mintegy száz diák
kezdhette meg tanulmányait az új tanévben a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola újonnan létesült Egán Ede Szakképzési Centrumában – jelentette ki Potápi Árpád
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Nagydobronyban, az intézmény tanévnyitó és
átadó ünnepségén. A politikus hangsúlyozta: három minisztérium, két szakképzési
intézmény és egy felsőoktatási intézmény közös munkája, hogy megindult a képzés az

Kárpátalja

Új segédtankönyveket biztosított a szerb, mint nem anyanyelv tantárgy tanításához a
Magyar Nemzeti Tanács Vajdaság 34 középiskolájának, adta hírül a Pannon RTV. Az új
kiadványok nemcsak a diákok igényeihez igazodnak, hanem az államilag előlátott új
tantervhez is. A tavaly elkészült, idén pedig a tavalyi sikerből fakadóan újranyomtatott
segédtankönyveket szerdán délelőtt osztották szét az Adai Műszaki Iskolában. A
segédtankönyv a 2018/2019-es tanévben került először a vajdasági magyar diákokhoz. A
Magyar Nemzeti Tanács célja a kötettel, hogy a középiskolások hasznos szerb tudással
rendelkezzenek négy év után, így pedig könnyebben válasszanak itteni egyetemet, főiskolát
– mondta Jerasz Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke. A
segédtankönyv a kommunikációra, beszédkészségre helyezi a hangsúlyt. Nem titkoltan az
is célja, hogy a diákok ne csak az első osztályban, hanem másodikban, harmadikban is
forgassák, hiszen bő tudást nyújt, s egy tanév után is van még feldolgozandó témakör.
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A vártnál is sikeresebb volt a horvátországi gazdasági fejlesztési program, ami annak a
bizonyítéka, hogy nagyon sokan vannak Horvátországban, Szlavóniában és Baranyában
olyan magyarok, akik építeni szeretnék a jövőjüket és a magyarság jövőjét a magyar
beruházások révén – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
parlamenti államtitkára pénteken a szlavóniai Kórógyon. Kiemelte: az elmúlt három évben
2 milliárd forintnyi támogatás érkezett ebbe a régióba, és 3 milliárd forint értékben
valósítottak meg projekteket és fejlesztéseket azok a vállalkozások és gazdák, akik ennek a
programnak a kedvezményezettjei voltak. Utalt arra, hogy az anyaország korábban
gazdaságilag nem volt elég erős ahhoz, hogy jelen legyen Horvátországban is. Régi igazság,
hogy Magyarországról és Budapestről főként azok a nagyobb régiók voltak fontosak,
amelyekben veszélyeztetve voltak a magyar közösségek, de mindez megváltozott –
hangsúlyozta. Mint mondta, 2010 óta van egy erős nemzeti kormánya Magyarországnak,
amely nemcsak nemzeti, hanem stabil is. Bejelentette, hogy nem csak egyszeri programról
van szó. „Szeretnénk gazdasági és kulturális értelemben is jelen lenni a horvátországi
magyarok életében, folyamatosan olyan intézkedéseket tenni, amelyek erősítik ezt a
közösséget” – fogalmazott az államtitkár.

Potápi: a Tenkes kapitánya az igaz ügyért folytatott magyar
küzdelmeket idézi fel
A Tenkes kapitánya egy olyan kor emlékét idézi fel, amely a magyar történelem sok más
epizódjához hasonlóan nem az eredményétől vált dicsőségessé, hanem attól, hogy igaz
ügyért folyt - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára szerda este Bécsben a zenés, táncos színpadi mű bemutatóján. „A többi
nemzettel együtt építsük tovább azt az Európát, amelyért a kuruc harcosok életüket
áldozták” – buzdított az államtitkár előadásában. Potápi Árpád János, az MTI-nek

Kárpátalja
Horvátország

Magyar Levente: A vártnál is sikeresebb volt a horvátországi
gazdasági fejlesztési program

Diaszpóra

Egán Ede Szakképzési Centrumban, s már most tervezhető a jövő. Nem titkolt céljuk, hogy
tovább fejlesszék a külhoni magyar oktatási rendszert, teljesítve a magyar kormánynak a
külhonban élő magyarok boldogulásának támogatására tett vállalását. Ennek részeként
2015-ben a külhoni magyar szakképzés évében megkezdték a külhoni magyar szakképző
intézmények hálózatának bővítését és megerősítését, és azóta 145 felszerelt szaktanterem,
tanműhely és tangazdaság létrejöttéhez járultak hozzá – tette hozzá.
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Diaszpóra

nyilatkozva azt mondta: a magyarságot láthatatlan kötelék fűzi össze; vannak ugyanis
olyan mondatok, versek és dallamok, amelyek „lélekben együtt találnak minket”; ilyen a
Rákóczi-nóta vagy a Tenkes kapitányának története. Hozzátette: a történelmi filmeknek, a
zenés, táncos daraboknak a legfontosabb célja a hazafias nevelés és a gyermekek nemzeti
identitásának megerősítése. A bécsi bemutatót a Magyarság Háza és az Ausztriai
Magyarok Gazdasági Érdekközössége - Kaláka Club szervezte. A Magyar Nemzeti
Táncegyüttes a Kárpát-medence tizenegy helyszínén mutatja be a Tenkes kapitányát, Bécs
a hetedik helyszín.

Közösségi ház épül a bajorországi magyar cserkészparkban
A kormány támogatásával közösségi ház épül a bajorországi magyar cserkészparkban, a
beruházás alapkövét szombaton tették le. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az ünnepség után az MTI-nek telefonon adott
nyilatkozatában elmondta, hogy egy 100 fő befogadóképességű közösségi házzal bővül a
Hárshegy Cserkészpark, amely 1991 óta működik a Nürnberg térségében fekvő KastlMennersbergben, az egykori Németországi Magyar Gimnáziumnak helyet adó vár, a Burg
Kastl közelében. A miniszteri biztos kiemelte, hogy a Magyarországon a kommunizmus
évtizedei alatt betiltott cserkészmozgalom Nyugaton mindig is a magyarság megőrzésének
egyik legfontosabb intézménye volt, és az évről évre megtartott táborok az anyaországtól
távol is "egy darabka hazát" jelentettek a fiataloknak. Szilágyi Péter ugyancsak szombaton
az ausztriai Salzburgban megnyitotta a Határtalanul című magyar képzőművészeti
alkotótáborban készült művekből rendezett kiállítást. Az 1993 óta működő Salzburgi
Magyar Egyesület szervezésében helyi magyar művészek felvidéki, délvidéki és erdélyi
magyar pályatársakkal dolgoztak együtt. Tárlatuk "bizonyíték arra, hogy a művészet
valóban képes alkotók, közösségek és egész nemzetek összekötésére" - emelte ki a
miniszteri biztos.
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