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Parlamenti együttműködési megállapodást írt alá Kelemen Hunor
és Ludovic Orban
Kelemen Hunor szövetségi elnök múlt hétfő délután Bukarestben parlamenti
együttműködési megállapodást írt alá Ludovic Orbannal a PNL-kormány támogatásáról.
Az RMDSZ összesen 11 feltételhez köti az Orban-kabinet beiktatásának megszavazását.
Kelemen Hunor a Maszolnak elmondta, az úzvölgyi temető helyzetének rendezése nem
szerepel ugyan az írásbeli megállapodásban, de tárgyaltak róla, és egyetértettek abban,
hogy ebben az ügyben a törvények betartása az elsődleges. A hétfőn aláírt dokumentum
szerint az RMDSZ parlamenti támogatást ígért azoknak a kormányzati
törvénytervezeteknek az elfogadtatásához, amelyekről a felek meg tudnak állapodni a két
frakció heti rendszerességgel tartandó egyeztetései alkalmával. A PNL vállalta, hogy
érvényt szerez a kisebbségi jogokra vonatkozó törvényeknek és nemzetközi
szerződéseknek, nem hoz sürgősségi kormányrendelettel és felelősségvállalással
törvényeket. Az RMDSZ és a PNL között kötött megállapodás kiemelten is kitér arra, hogy
az új kormány a választójog módosítása terén sem kerüli meg a parlamentet. Erre azért
volt szükség, mert az utóbbi hetekben több kisebb párt a kétfordulós polgármesterválasztás bevezetését követelte, amit egy új kormány akár felelősségvállalással is
bevezethetne. Ezt azonban az RMDSZ ellenzi, mivel becslése szerint mintegy 20
százalékkal csökkenne a magyar polgármesterek száma, ha egy második fordulóban a
román pártok ismét összefoghatnának az első fordulóban élen végző magyar
polgármesterjelöltekkel szemben.

Vezető hírek

Rodostót sokkal jobban be kellene kapcsolni a magyar emlékezetbe és a magyar
turizmusba - hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkár a Török-Magyar Kultúrház rodostói átadó ünnepségén mondott
beszédében. A kultúrház a nyugat-törökországi Rodostóban (Tekirdag), a Rákóczi
Múzeum mögött található Hikmet Cevik utca 11. szám alatt nyílt meg. Az államtitkár a
felújított épületnél felidézte, hogy a ház annak a Csáky Mihály grófnak volt az otthona, aki
II. Rákóczi Ferenc fejedelem egyik leghűségesebb generálisaként, a bujdosásba is követte
őt, és akit 1738-tól 1757-ben bekövetkezett haláláig a rodostói kuruc emigráció
vezetőjeként tartanak számon. Potápi Árpád János elmondta: két évvel ezelőtt járt először
Rodostóban, és már akkor megérintette, hogy a török emberek és vezetőik mennyire
foglalkoznak a kuruc-, illetve Rákóczi-hagyománnyal. Kiemelte: Csáky gróf házát a város
önkormányzata teljes egészében a saját pénzéből újította fel azzal a céllal, hogy mind a
magyar, mind a helyi turistákat odavonzza.

Erdély

Potápi: Rodostót jobban be kellene kapcsolni a magyar
emlékezetbe
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Nem lesz teljeskörű magyar együttműködés a parlamenti
választásokon
Berekesztették az ötpárti egyeztetést a felvidéki közös magyar választási lista kialakításáról
– derült ki az egyeztetést kezdeményező és annak otthont adó Magyar Közösség Pártja
(MKP) által kiadott sajtóközleményből. A tárgyalások berekesztésének oka, hogy az MKP,
a Magyar Fórum, illetve a napokban bejegyzett Összefogás elutasította az együttműködés
lehetőségét a kormánypárttal, a Robert Fico vezette Smerrel. A Híd és a Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) viszont azon a véleményen voltak, hogy erről a
kérdésről konszenzusos alapon kell döntést hozni majd a választásokat követően.
„Mindent a magyar közösségért, de egy erkölcsi határvonalon belül” – mondta Menyhárt
József, az MKP elnöke. Hozzátette: a történtek ellenére nem adja fel a reményt, és
mindent megtesz azért, hogy egy „erős, hiteles közösségi lista” jöjjön létre, amelyen
mindenki megtalálhatja a helyét. A Bugár Béla vezette Híd szerint a tárgyalások
egyértelművé tették, hogy az MKP és az Összefogás fontosabbnak tartja a politikai
pontszerzést, mint az egységes magyar érdekképviseletet. „Az motiválja őket, hogy
meglovagolják a közhangulatot, nem pedig az, hogy garantáljuk az erős és sikeres magyar
képviseletet a parlamentben és a kormányban.” Bár a tárgyalások berekesztése nem zárja
ki teljesen annak lehetőségét, hogy a jövő februárra kitűzött parlamenti választásra
egységes magyar lista jöjjön létre, ennek esélye most minimálisra csökkent.

Erdély

A jövő évi Trianon-centenáriumtól félti a román–magyar kétoldalú kapcsolatokat Bogdan
Aurescu román elnöki tanácsos, akit a beiktatásra váró új román kormány
külügyminiszteri posztjára javasolt Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt, a jobbközép
Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke. A külügyminiszter-jelölt egy kétoldalú kereskedelmi
kamara létrehozását sürgette, és megemlítette, hogy a két országnak sok fontos közös
projektje van, például a Bukarest–Budapest gyorsvasút megépítése. „Meg kell említenem a
kisebbségi vegyes bizottságot is, amely sajnos már nagyon régóta nem ült össze, az utolsó
jegyzőkönyvet 2009-ben írtuk alá. Azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy jövő év június
4-én lesz a trianoni békeszerződés századik évfordulója, reméljük, hogy ez az alkalom nem
hoz diplomáciai konfrontációt a kétoldalú kapcsolatokban” – mondta a román
külügyminiszter-jelölt. Aurescu a parlamenti szakbizottság előtt tartott felvezetőjében az
Egyesült Államokkal ápolt stratégiai partnerségének, Románia európai uniós
integrációjának elmélyítését és a NATO-ban elfoglalt pozíciójának megszilárdítását
nevezte a román külpolitika fő célkitűzéseinek.

Felvidék

A külügyminiszter-jelölt a Trianon-centenáriumtól félti a román–
magyar kapcsolatokat
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Szijjártó: elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna
nyilatkozathoz
A NATO-tagállamok és Ukrajna az utolsó utáni pillanatban, a hivatalos határidő lejárta
után elfogadták a magyar javaslatot a NATO-Ukrajna közös nyilatkozattal kapcsolatban.
Vagyis a kárpátaljai magyarok melletti kiállás meghozta az eredményét – közölte a
külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön az MTI-vel. „Végül mégis figyelembe vették a
javaslatainkat, így a közös nyilatkozat határozottan kiáll a jogfosztott magyar közösség
mellett, és felszólítja Ukrajnát a nemzetközi szabályok, valamint a nemzetközi szervezetek
előírásainak betartására. Ez újra világossá teszi, hogy Ukrajnának a nemzeti közösségek
elvett jogait az oktatás és az élet egyéb területein vissza kell adnia” – írta közleményében
Szijjártó Péter. A 150 ezres kárpátaljai magyar közösség, ahogy eddig is számíthatott, a
jövőben is számíthat a magyar kormány támogatására, soha nem fogjuk feláldozni őket
világpolitikai játszmák oltárán – tette hozzá.

Vajdaság

Minden évben emlékeznünk kell a borzalmakra, és arra, hogy bosszúvágyból és ideológiai
meggyőződésből mi mindenre képes az ember – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke az 1944-1945-ben
kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett szombati szabadkai megemlékezésen.
Hozzátette: arra is emlékezni kell, hogy a borzalomtól függetlenül ez a 75 év sem volt elég
ahhoz, hogy megtörje ezt a közösséget, hogy rávegye arra, elfelejtse azt, ami nem
elfelejthető. Pásztor István szerint az igazság és a méltó kegyeletadás ideje előbb-utóbb
eljön, de emlékeznünk kell arra, hogy a kitartás, a meggyőződés, az igazságkeresés és az
erkölcsi igazságszolgáltatás előbb-utóbb bekövetkezik. Mint mondta: mindannyiunk
kötelessége az emlékezést tovább vinni. Hetvenöt év annyira hosszú idő, hogy már csak
nagyon kevés olyan ember él, akit személyesen is érintettek az akkor történtek, „viszont
mindezt a közösségi emlékezés részévé kell, hogy tegyük, ezt pedig csak úgy tudjuk elérni,
ha ezt a borzalmat újra és újra elmondjuk, erre újra és újra rávilágítunk, továbbadjuk a
felnövekvő generációknak, nem elsősorban a fájdalom miatt, hanem amiatt, hogy az
emlékezést megőrizzük, és nyugodtabb lélekkel keressük a jövőépítés közös érintkezési
pontjait” – húzta alá a politikus.

Kárpátalja

Szabadkán az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatokra
emlékeznek
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Kanadában a helyi magyar emlékeket és értékeket bemutató
honlap indult
A helyi magyar emlékeket és értékeket bemutató honlap indult Kanadában az ottawai
magyar nagykövetség kezdeményezésére. A Kanadában fellelhető magyar értékek
összegyűjtése még 2017-ben, a Kanada fennállásának 150. évfordulója kínálta
lehetőségeket kiaknázva kezdődött meg - közölte a nagykövetség. Az észak-amerikai ország
születésnapjának kerek évfordulóján ugyanis számba vették az ország történetének,
társadalmának és kultúrájának eredményeit, és kiderült, a magyarság is hangsúlyosan van
jelen a mindennapi élet számos területén. Ám hiányzott az az átfogó információs hálózat
és tárgyi emlékeket is bemutató gyűjtemény, amely erről számot adott volna. A magyar
szervezetek és a helyi magyar közösségek tagjainak bevonásával zajló, csaknem két
esztendeig tartó gyűjtőmunka eredményeként jelenleg több mint százra tehető a
dokumentált, nagyrészt fotókkal illusztrált magyar értékek száma kanadai földön. Részben
ezek megismertetését - és az információcserét is - szolgálja a most megindult honlap
(https://hungarianheritageincanada.ca).

Kárpátalja

A 15. század elején készült, Krisztus életének fontos jeleneteit ábrázoló falfestményeket
tártak fel magyar restaurátorok a közelmúltban a kárpátaljai Visk református
templomában. A feltárt falképek rendkívüli művészettörténeti értékkel bírnak: bár
falképtöredékeket több kárpátaljai és erdélyi templomban is feltártak az utóbbi években,
ezek az 1400-as évek elejére kelteztethető képek nagy felületen - a templom több mint
kétharmadában - fennmaradtak. „Kivételes, határon túli, de összmagyar értékkincs
megőrzéséről van szó. A művészettörténeti szenzációt jelentő viski feltárás mellett meg kell
említeni a szintén Kárpátalján, a técsői templomban feltárt freskótöredékeket, valamint a
Nagybégányban megtalált Szent Ilona-freskót” - mondta Földváry Gábor, a
Miniszterelnökség örökségvédelmi ügyekkel kapcsolatos feladatok koordinálásáért felelős
miniszteri biztosa.

Diaszpóra

Középkori falfestményeket tártak fel a kárpátaljai Visken
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