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Erős anyaország nélkül a határon túli magyarság támogatása is több mint bizonytalan
lenne – emelte ki Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés nemzeti
összetartozás bizottsága előtt éves meghallgatásán azt mondta: a nemzetpolitika mára
egységes ívet alkot, ami úgy vált lehetővé, hogy 2010-től az alapoktól tudták újjáépíteni a
területet. Jelezte: 2010 óta megtízszereződött a nemzetpolitikai célú támogatás. Ennek
formái között említette a nemzeti jelentőségű intézmények segítését, és a különböző
pályázati forrásokat. Rámutatott: a Magyar Állandó Értekezlet által javasolt nemzeti
jelentőségű intézmények ebben a rendszerben kiszámítható módon kaphatják meg
finanszírozásukat. Kitért a külhoni gazdaságfejlesztési program elindítására is, kiemelte:
ez jó az ott élő magyarságnak, a többségi nemzetnek, jó az utódállamoknak és jó
Magyarország gazdaságának is. Ismertette: ötezer külhoni magyar intézmény
programjainak működéséhez járultak hozzá. 83 nemzeti jelentőségű intézmény van, és 12
nemzeti jelentőségű program, ennek keretében további 170 intézmény és szervezet
kaphatott támogatást - tette hozzá.
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Semjén: erős anyaország nélkül a határon túli magyarság
támogatása is bizonytalan lenne

Potápi: számos Kárpát-medencei önkormányzatot támogat a
magyar kormány
Szerte a Kárpát-medencében számos önkormányzatot támogat a magyar kormány –
mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az M1 műsorában. Kiemelte:
céljuk a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, hogy bárhogyan alakul a jövő, eltéphetetlen
kötelékek alakuljanak ki. Az államtitkárt azzal kapcsolatban kérdezték, hogy egymilliárd
forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága a diaszpóra
magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységét és a
testvértelepülési programokat. Ismertette: a diaszpórában élő magyarság és a
diaszpórában magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára 500 millió forintot, az
ifjúsági és cserkészközösségek tevékenységének támogatására 250 millió forintot,
testvértelepülési programok és együttműködések támogatására szintén 250 millió forintot
különítettek el.

KMKF: újabb támadás lehet a kárpátaljai magyarság ellen az új
ukrán közigazgatási törvény elfogadása
Ha az ukrán parlament jelen formájában fogadja el a közigazgatási törvény módosítását, az
egy újabb támadás lehet a kárpátaljai magyar közösség ellen – mutatott rá Zsigmond
Barna Pál (Fidesz) a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) regionális
önkormányzati munkacsoportjának társelnöke. Zsigmond Barna Pál kiemelte: az ülésen
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Tóth Miklós kárpátaljai képviselő beszámolt arról, hogy Ukrajna milyen reformot tervez a
közigazgatás területén. Közlése szerint az ukrán törvényhozás napirendjén a régiók
átszervezése szerepel. Ha a jogszabályt jelen formájában fogadják el, akkor úgy rajzolnák
át a területi közigazgatási térképet, hogy az hátrányos lenne a magyar közösség számára –
mutatott rá a fideszes képviselő. A politikus azt mondta: Ukrajnának meg kellene fontolnia
a jogszabály elfogadását, hiszen az oktatási törvény és a nyelvtörvény után egy harmadik
jogszabály születne, ami hátrányosan érinti a kárpátaljai magyarságot. Zsigmond Barna
Pál kitért arra is, hogy a Velencei Bizottság a közelmúltban megállapította: a nyelvtörvény
vonatkozásában Ukrajna megszegte nemzetközi kötelezettségeit, az általa vállalt kétoldalú
nemzetközi kötelezettségeket, valamint a nemzetközi jogot is.

Kövér: Tőkés László és Temesvár népe örökre beírta magát a
történelembe
Tőkés László és Temesvár népe - románok, magyarok, németek, szerbek és minden
szabadságszerető városlakó - 1989. december 15-20. között örökre beírta magát a
történelembe – jelentette ki az Országgyűlés elnöke szombaton Szentesen. Kövér László a
Temesvár ’89 – A magyar segítség című kiállítás megnyitóján úgy fogalmazott, Temesvár
népe Romániában is bebizonyította: a szabadság egy és oszthatatlan román és magyar
számára egyaránt. Bebizonyította azt is: senkinek nem lesz több szabadsága azáltal, hogy
elveszi a másét, és senki nem lehet valójában szabad, amíg a másik rab – fűzte hozzá a
politikus. Hangsúlyozta, 1989 történelmi értelemben kegyelmi idő volt Európa életében, az
1989. december 15. és az 1990. március 19. közötti időszak pedig a Magyarország és
Románia közti kapcsolatok 20. századi történetében is. A történelmi kegyelem azon
felismerés lehetőségét villantotta fel, hogy Európa nemzetei a szabadságukat és
boldogulásukat nemcsak egymás rovására, hanem immár egymás javára, egymással
együttműködve is biztosíthatják – mondta Kövér László. Kifejtette: ez a kegyelem nyitotta
meg az utat Európa nyugati és keleti részének újraegyesítése előtt; Kelet-Közép-Európa
nemzetei több mint négy évtizednyi szenvedés és áldozat után tudták megteremteni a
békés rendszerváltoztatás feltételeit Varsótól Prágán keresztül Budapestig, és ennek a
kegyelemnek volt köszönhető az a csoda is, ami Temesváron 1989. december 15-20. között
bekövetkezett.

Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kapta az idei Duna-díjat
Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök kapta idén a Duna Televízió alapította, nyolcadik
alkalommal odaítélt Duna-díjat. Az elismerést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért,
egyházügyekért és nemzetiségekért felelős miniszterelnök-helyettes, valamint Dobos
Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta át csütörtökön
Budapesten. Az ünnepségen Semjén Zsolt közölte, hogy a kitüntetést az alapítók szándéka
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Orbán Viktor Temesváron: Magyarország készen áll egy új KözépEurópa felépítésére
Magyarország készen áll arra, hogy szomszédaival, köztük Romániával, felépítsen egy új
Közép-Európát – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök szombat este a temesvári
forradalom kitörésének 30. évfordulója alkalmából rendezett gálaesten, a temesvári
regionális kereskedelmi kamara rendezvénycsarnokában. A kormányfő azt tűzte célul,
hogy Közép-Európa a világ egyik legsikeresebb és legversenyképesebb térsége legyen, ahol
a városokat autópályák és gyorsvasutak kötik össze, ahol mindenkinek van munkája,
ahová visszatérnek a munkások, és ahol az okoz majd fejtörést, mit kezdjenek a NyugatEurópából érkező munkavállalókkal. „Ha együttműködünk, ez lehetségessé válik, és ez lesz
az új európai realitás” – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor közölte továbbá:
Magyarország ki akar törni abból a helyzetből, hogy Európa második vonalába tartozik.
Azok közé az európai országok közé akar tartozni, ahol a legjobb élni, alkotni, a
legkorszerűbb technológiával akar termelni, a legjobb és legtisztább természeti
környezetet akarja, és a világ egyik legbiztonságosabb országa akar maradni – sorolta
Orbán Viktor, hozzátéve: azt is szeretnék, hogy a magyar emberek munkája legalább olyan
értékes legyen, mint azoké, akiket nem rabolt ki és nem rabolt le a kommunizmus. Úgy
fogalmazott, hogy ezt a célkitűzést a szomszédos államokkal együtt könnyebb elérni, mint
egyedül. A miniszterelnök azt mondta, nagyszerű esélyt lát arra, hogy a jövőben
románoknak és magyaroknak közös céljai lehessenek.

Magyarország
Erdély

szerint azok kaphatják, akik sokat tettek a nemzet megmaradásáért, a magyarság
összetartozásáért. Kiss-Rigó Lászlóra ez különösen igaz - hangoztatta. Kiss-Rigó László
alapította a rendszerváltás után az első katolikus iskolát Esztergomban - közölte Semjén
Zsolt. Hozzáfűzte, hogy a püspök az egyházmegyéjében tíz év alatt nyolc templomot
építtetett, továbbá iskolákat, óvodákat hozott létre. Egyházmegyéje 84 helyen lát el
köznevelési feladatot. A miniszterelnök-helyettes kitért arra, hogy Kiss-Rigó László
egyházmegyéje a legősibb magyar püspökségek közé tartozik: Szent István király alapította
az 1030-as években. Hosszú évszázadok viszontagságait túlélte, sorsa a trianoni
békediktátum következtében pecsételődött meg. Az újonnan meghúzott határok három
részre szakították az egyházmegyét, amelynek nagy része Romániához került, kisebbik
hányadát Jugoszláviához csatolták, és csupán a töredéke maradt az anyaországban.

Felavatták Temesváron az Új Ezredév Református Központ
templomépületét
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Szabadka: Az alapvető jogok biztosa jelenlétében tanácskozott a
nemzeti tanácsok koordinációs testülete
Szabadkán tanácskozott csütörtökön a szerbiai kisebbségek nemzeti tanácsainak
koordinációs testülete, majd megbeszélést folytattak a szerbiai ombudsmannal is az
aktuális problémákról. Zoran Pašalić ombudsman társaságában volt Ivan Bošnjak, az
államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium államtitkára is. Hajnal Jenő, a
házigazda Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, hogy Belgrád, Bosilegrad és Novi
Pazar után ez volt már a negyedik találkozó az idén az alapvető jogok biztosával, ami azt
jelzi, hogy Szerbia valóban érdekelt a kisebbségek gondjainak a megoldásában. „A Magyar
Nemzeti Tanács szempontjából a legnagyobb problémát a hivatalos nyelv- és íráshasználat
területén látjuk. Itt számos észrevétel van, a kataszterben, az állami hivatalokban is. A
törvények hiába rendelkeznek, mindegyik a maga eszközével rendez valamit, de ezek fölé
kell, hogy emelkedjenek a nemzeti kisebbségekről, az emberi jogokról szóló törvények, s
azok írjanak át, alakítsanak át mindent, hogy egy egységes, egyértelmű igazgatási rendszer
legyen. Tehát ott, ahol hivatalos nyelv a magyar is, azokban a községekben bármilyen
dokumentumot magyarul meg lehessen írni és az állam feladata az, hogy az érthető és
kommunikálható legyen bárhol Szerbiában, ott is, ahol nem érnek magyarok és nem értik
meg azt a dokumentumot” – mondta Hajnal Jenő.

Erdély
Vajdaság

Temesváron az 1989-es forradalom kirobbanása harmincadik évfordulóján vasárnap este
felavatták a Makovecz Imre által tervezett Új Ezredév Református Központ
templomépületét. A huszonegy éve elkezdett építkezés a magyar állam 2017-ben nyújtott
támogatása révén kapott lendületet. A templomavató hálaadó istentiszteleten Tőkés László
hirdette az igét. Prédikációjában kijelentette: amiként 1989-ben csoda történt a temesvári
magyarokkal, a csoda most sem maradt el: felépült a templom és jó úton halad a
gyülekezet afelé, hogy az egész egyházi központ felépüljön. A volt református püspök
hozzátette: az Új Ezredév Református Központnak Isten szabadító erejét kell hirdetnie.
Potápi Árpád János, a budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
köszöntésében felidézte, a híres hegedűkészítő, Stradivari úgy tekintette, hogy a viharvert
fa szól a legszebben, ezért ilyen fát keresett hangszereihez. Úgy vélte, a magyarság is
megedződött az elmúlt évszázadok csapásai alatt, ezért képes olyan művek létrehozására,
mint a most avatott templom. Megemlítve, hogy 2020-at a nemzeti összetartozás évévé
nyilvánították, Potápi Árpád János kijelentette: ez a templom is a nemzeti összetartozás
temploma lesz. Hozzátette: a magyar kormány eddig is támogatta az építkezést, és a még
hátra lévő épületrész felépítéséhez is minden segítséget megad.
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Magyarország komoly partnerre
kisebbségi jogok érvényesítésében

talált

Horvátországban

a

A kisebbségi jogok érvényesítése terén Magyarország komoly partnerre talált
Horvátországban – jelentette ki Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa
csütörtökön Zágrábban, a 15. magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság plenáris
találkozóján. Kiemelte: az elmúlt két bizottsági ülésen és a közöttük lezajlott társelnöki
találkozókon nagyon együttműködő és építő jellegű munkát folytattak. A személyes
kapcsolatok is jó alapjául szolgáltak ennek az együttműködésnek, amelynek egyik
eredménye volt a nemrég átadott eszéki diákotthon – hangsúlyozta. Úgy vélte: az, hogy
Orbán Viktor és Andrej Plenkovic horvát kormányfő adta át a Horvátországi Magyar
Oktatási és Művelődési Központ kollégiumát, valamint annak alapkövét Kövér László és
Gordan Jandrokovic házelnök tette le, azt is mutatja, mennyire fontos a két ország
számára az ott élő nemzetiség. Mint mondta, 2010 után a magyar nemzetpolitika
radikálisan megváltozott, és az egyik alapelv az lett, hogy minden magyar számít.

Kárpátalja

A kárpátaljai magyarság mindig számíthat Magyarországra – jelentette ki Nacsa Lőrinc, a
Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője annak kapcsán, hogy rászoruló
családoknak és a helyi iskolában tanuló gyermekeknek vitt adományt és
ajándékcsomagokat Tiszakeresztúrra, valamint találkozott a helyi magyarság képviselőivel.
Nacsa Lőrinc elmondta: a látogatással azt szeretnék üzenni, hogy a kárpátaljai magyarság
mindig számíthat Magyarországra. Ahogy eddig, továbbra is minden nemzetközi fórumon
felszólalnak az ottani magyarság jogfosztása ellen. Kitartanak álláspontjuk mellett Ukrajna
NATO-hoz való közeledésének ügyében is - jelezte a frakciószóvivő. Sajnálatosnak nevezte,
hogy az ukrán politika nem értéket lát a kárpátaljai magyarságban, hanem problémát.
Hangsúlyozta: a leghatározottabban elutasítják az ukrán közéletben megjelenő
magyarellenes politikai megnyilvánulásokat, és minden erejükkel azon lesznek, hogy a
kárpátaljai magyarságot és intézményeiket támogassák. Nacsa Lőrinc közölte: a magyar
parlament minden segítséget megad a magyar kormánynak, hogy ezt a missziót teljesítse.
Kitért arra is: látják, hogy szükség van a támogatásra, és ha ez a politikai és anyagi segítség
nem érkezne az anyaországból, sokkal rosszabb lenne a helyzet.

Horvátország

A kárpátaljai magyarság mindig számíthat Magyarországra
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Egymillió forint támogatást ajánlott fel a magyar kormány a kijevi
magyar egyesületnek
Egymillió forint támogatást ajánlott fel a Potápi Árpád János vezette nemzetpolitikai
államtitkárság a fennállásának 30 éves jubileumát ünneplő Magyarok Kijevi
Egyesületének – mondta el pénteken Kijevben Szili Katalin határon túli
autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott. A kijevi magyar egyesület az
évforduló alkalmából háromnapos rendezvénysorozatot tart, amelynek keretében
pénteken egy emlékkonferenciát rendeztek. Szili Katalin a konferencián hangsúlyozta,
hogy 2010 óta a diaszpórában élő magyar közösségek az egész nemzet szolgálatában
állnak, és a nemzeti együttműködés alapjait jelentik, különösen most, a trianoni szerződés
századik évfordulójához közeledve. A kijevihez hasonló magyar diaszpóra-szervezetek
működése sokban hozzájárulhat ahhoz is, hogy Magyarország és Ukrajna között az
együttműködés kedvező irányba alakuljon – emelte ki a miniszterelnöki megbízott.
Leszögezte, Magyarország és a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy a két ország
közti kapcsolatokat az ő védelmüket és érdekeiket is figyelembe véve alakítsa.

Horvátország

A magyar-horvát kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzéséről tárgyalt Kásler Miklós, a
magyar emberi erőforrások minisztere hétfőn Zágrábban Nina Obuljen Koržinek horvát
művelődési miniszterrel, ezt követően pedig aláírták a magyar-horvát kulturális
együttműködésről szóló megállapodást. Kásler Miklós a közös sajtótájékoztatón elmondta:
a horvát miniszterrel megállapították, hogy a kétoldalú kulturális kapcsolatok az utóbbi
időben rendkívül dinamikusan fejlődtek az előadó-művészet, az örökségvédelem területén,
a nemzetiségi oktatási kérdésekben és annak a kulturális vonatkozásaiban is. Mint
mondta, a most aláírt megállapodás a régebbihez képest kibővítette az együttműködési
területeket, aminek kiváló apropója az, hogy Horvátország január elsejétől átveszi az
Európai Unió soros elnökségét. Ennek keretében több közös rendezvényre kerülhet sor –
húzta alá. Nina Obuljen Koržinek köszönetet mondott a kiváló együttműködésért a
nemzeti kisebbségek kulturális programjainak védelme és elősegítése területén úgy
Horvátországban, mint Magyarországon. A horvát kisebbség tekintetében a pécsi Horvát
Nemzeti Színházat emelte ki.

Diaszpóra

Magyar-horvát kulturális együttműködésről szóló megállapodást
írtak alá
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