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A külhoni magyar közösségek és vállalkozók támogatása nem csupán magyar érdekeket
szolgál, hanem az egységes Kárpát-medence fejlődését is elősegíti – mondta Kövér László
házelnök Az üzlet internetes lapban szombaton megjelent interjúban, amelyben arról is
beszélt, hogy a munkaerőhiány megoldására korlátozott mértékben és kontrollált módon a
külföldről érkező vendégmunkások alkalmazása sem „ördögtől való”, de ez nem vezethet
tömeges bevándorláshoz, végső soron csak is a demográfiai fordulat hozhat megoldást. Az
Országgyűlés elnöke hangsúlyozta: a külhoni magyar közösségek megőrzéséhez a magyar
intézményrendszer megtartásán túl abban is segítséget kell nyújtani, hogy a magyarlakta
térségek a fiatal generációk számára is élhető hellyé váljanak, azaz legyen munkahely,
óvoda, magyar támogató szakmai környezet, közösségi lehetőségek. „Ezzel nem csupán
magyar érdekeket szolgálunk, hanem az egységes Kárpát-medence fejlődése érdekében
cselekszünk” – jelentette ki Kövér László, hozzátéve, hogy jelenleg Kárpátalja esetében
azért kell harcolni, hogy az ott élő magyarság egyáltalán megtarthassa korábban
megszerzett jogait.

Magyarország

Kövér: a külhoni magyarok támogatása az egységes Kárpátmedence fejlődését is elősegíti

Gulyás: a magyarság feladata, hogy a 21. század nyertesévé váljon!
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, Magyarország és a világ
magyarsága elvesztette a 20. századot, ezért közös feladatuk, hogy együtt lehessenek a 21.
század nyertesei. Gulyás Gergely pénteken, Budapesten, a Rákóczi Szövetség Középiskolás
Vezető Fórumán mondott beszédet. Gulyás Gergely mintegy hatszáz Kárpát-medencei diák
és tanár előtt elmondott köszöntőjét úgy kezdte, ritkán lehet ennyi magyar fiatalt együtt
látni. Szerinte, az idei év számtalan megemlékezésre ad alkalmat, hiszen egyszerre lehet
arra emlékezni, hogy a térségben 30 éve élhetnek szabadon az emberek, és arra is, hogy az
ország 100 évvel ezelőtt elvesztette területének kétharmadát. „Rajtunk múlik, hogy a világ
magyarsága milyen mértékben tart össze, milyen a számaránya és milyen jövőt tervez
magának” - mondta.

Potápi: kiemelt figyelem irányul a határon túli civil szervezetekre
A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága az idén kiemelt figyelmet fordít a
határon túli civil szervezetekre – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár
Bonyhádon. Potápi Árpád János a Vörösmarty Mihály Művelődési Központban rendezett
székely bál megnyitója után emlékeztetett arra, hogy a Magyar Állandó Értekezlet tavaly
novemberben döntött arról, hogy 2020-ban az államtitkárság a nemzeti összetartozás
évének programjaival összhangban megvalósítja az erős magyar közösségek éve tematikus
programsorozatot is. „Az államtitkárság az év folyamán kiemelt figyelmet fordít azokra a
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Új, ötéves képzési program indul a diaszpórában élő fiataloknak a sárospataki református
kollégiumban – jelentette be Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
miniszteri biztosa. Szilágyi elmondta, a kollégium kezdeményezésére megszólítják a
diaszpórában élő közösségek aktív fiatalságát. A felhívás azoknak a magyar származású,
gyökerű, állampolgárságú nyolc osztályt elvégzett 14-15 éveseknek szól, akik közösségi
tevékenységet is végeznek például hétvégi iskolában, néptánc körben, cserkészetben vagy
hitéletben. Szilágyi hozzátette, a sárospataki program célja, hogy a résztvevők közép vagy
emelt szintű, esetleg nemzetközi érettségi, majd magyar diploma megszerzése után
visszatérjenek saját közösségeikbe és ott erősítsék a magyarságot. Az elmúlt tíz évben
hatalmas előrelépés történt a nemzetpolitikában, számos program indult a diaszpórában
élők részére, de az igazi összetartozást a magyar állampolgárság megszerzése jelenti, az
összetartozás pedig a nemzet legfontosabb értéke - hangoztatta a miniszteri biztos.

Felelősséget vállalt a
bevezetéséért a kormány

kétfordulós

polgármester-választás

Kormányzati felelősségvállalást jelentett be a kétfordulós polgármester-választás
bevezetésére a kétkamarás a parlament szerdai együttes ülésén Ludovic Orban
miniszterelnök. Az eljárás kiiktatja a parlamenti a vitát az idei helyhatósági választások
megszervezését módosító jogszabályról. A felelősségvállalással beterjesztett törvények
hatályba lépését csak a kormány megbuktatásával akadályozhatja meg a parlament. A
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) bejelentette: megszavazza a
szociáldemokrata (PSD) ellenzék által benyújtandó bizalmatlansági indítványt, hogy
megakadályozza a választási törvény módosítását. Az RMDSZ becslése szerint a magyarság
körülbelül polgármestereinek 20 százalékát veszítené el, ha bevezetnék a kétfordulós
önkormányzati választást. A jelenlegi erőviszonyok mellett néhány vokson múlhat, hogy a
jobbközép kormány talpon marad-e egy bizalmi voksolás nyomán.

Magyarország

Új képzési program indul a diaszpórában élő fiataloknak

Erdély

határon túli civil szervezetekre, kulturális egyesületekre, közösségekre, oktatási
intézményekre, amelyek eddig bizonyítottak” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mindezt
annak érdekében teszik, hogy ezek a szervezetek a környezetükben élő magyarságot tovább
erősítsék. Szólt arról is, hogy egyre erősebbek a kapcsolatok a Magyarországon élő,
bukovinai származású és a Székelyföldön élő székelyek között. Bonyhádnak Borszékkel és
Madéfalvával van testvérkapcsolata, az önkormányzatok és a civil szervezetek szorosan
együttműködnek egymással – jegyezte meg.
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Az MKÖ szerint egyenjogúsítani kell a déli régiókat
A felvidéki magyar közösségnek sikeres választásra van szüksége, hogy ismét legyen
képviselete a törvényhozásban, továbbá sikerüljön Dél-Szlovákiát felzárkóztatnia, és olyan
eredményeket elérnie, amelyek szavatolni tudják „megmaradásunkat és fejlődésünket” –
mondta a Magyar Nemzet című napilapnak a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ)
listavezetője. Az interjúban Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke kiemelte: szavatolni kell a
kisebbségek kollektív jogait. Bárdos Gyula elmondta, a felvidéki magyarság bő egy évtizede
megosztott. Az MKÖ-nek ezt az árkot sikerült legalább részben betemetnie, és egy
platformra hozni a magyar embereket – tette hozzá. „Láttuk, tapasztaltuk”, hogy a
megosztottság, a szembenállás milyen káros, önpusztító következménnyel járt –
fogalmazott a politikus, utalva arra, hogy a legutóbbi európai parlamenti választáson nem
sikerült mandátumot szerezniük. Ezúttal „a felvidéki politikum és civil szféra mintegy
kétharmadát sikerült közös nevezőre hoznunk, és vállvetve küzdünk a parlamenti küszöb
megugrásáért” – mondta. Hozzátette: egy olyan választási szövetség jött létre, amelynek
keretében mindenki megtalálja a helyét és a feladatát, kivéve persze azokat, akiknek a
magyar egység nem volt kellőképpen vonzó hívószó.

Erdély

Valamennyi törvényhozónak, aki nem ért egyet a kétfordulós polgármester-választásról
szóló tervezettel vagy annak a kormányzati felelősségvállalással történő elfogadásával,
kötelessége megszavazni a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt - véli az
RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta, a
parlamentnek mielőbb szavaznia kell a bizalmatlansági indítványról. "Mi megszavazzuk a
bizalmatlansági indítványt, egyesek közülünk alá is írták. Megszavazzuk, mert nem értünk
egyet azzal, hogy akár hat hónappal, akár egy évvel a helyhatósági választások előtt
módosítsák a választási törvényt, mint ahogyan ennek módjával, a kormányzati
felelősségvállalással sem" - mondta Kelemen, hozzátéve, meglátása szerint valamennyi
törvényhozónak, aki akár formai, akár tartalmi szempontból kifogásolja a kezdeményezést,
kötelessége megszavazni az indítványt. Kelemen Hunor azt is leszögezte, amennyiben nem
bukik meg a kormány, megtámadják a törvényt az alkotmánybíróságon, és a taláros
testület hasonló ügyekben hozott döntései alapján meggyőződése, hogy nyert ügyük lesz.
„Ezért jelen pillanatban szinte száz százalékban biztos vagyok abban, hogy 2020-ban nem
lesz kétfordulós a polgármester-választás” - szögezte le.

Felvidék

Kelemen Hunor: szinte teljesen biztos vagyok abban, hogy 2020ban nem lesz kétfordulós a polgármester-választás
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Nemzeti összetartozás és erős magyar közösségek
2020 a nemzeti összetartozás éve a magyar Országgyűlés döntése alapján, míg a
Nemzetpolitikai Államtitkárságnál az erős magyar közösségek éve az idei. A
programsorozatok párhuzamosan zajlanak majd, és kiegészítik egymást – mondta Potápi
Árpád János a Pannon Televíziónak. A magyar nemzetpolitikai államtitkár hozzátette, az
elmúlt száz év bebizonyította, hogy a magyarság megmaradt és megerősödött minden
nehézség ellenére, és számos sikert tud felmutatni. Az év során ezeket a sikereket, sikeres
közösségeket szeretnének bemutatni, olyanokat, amelyek a 21. század fiataljai számára is
példaként szolgálhatnak. A programév fontos tudnivalóit február elején hirdetik meg,
ugyanakkor az eddigi programok is folytatódnak. „A táborainkat, főleg a nagycsaládosok
számára tovább szervezzük. A Honvédelmi Sportszövetséggel közös rendezvényeink
lesznek, illetve egy tábort is fogunk szervezni, ezek mind Kárpát-medencei szintűek
lesznek. És szeretnénk tovább folytatni azokat a programokat, amiket az elmúlt években
kezdtünk el. Például a Petőfi Sándor programot, a Kőrösi Csoma Sándor programot, illetve
a gazdasági pályázatokhoz alkalmazkodva amellett pedig egy mentorképzést valósítunk
meg, ugye ennek egy éve eltelt már a Vajdaságban, ott ezt közösen végrehajtottuk, így
elindítjuk Erdélyben is, Kárpátalján és Felvidéken szintén” – mondta Potápi Árpád János.

Felvidék

Az önkormányzatok aránytalan finanszírozása miatt több százmillió euró állami
adóbevételtől estek és esnek el Szlovákiában a déli, köztük a magyarlakta települések –
jelentette ki a Magyar Közösség Pártjának (MKP) sajtótájékoztatóján Őry Péter, a párt
Országos Tanácsának elnöke. A hátrányos helyzet abból az elosztási mechanizmusból
adódik, amelynek alapján az állam visszajuttatja az önkormányzatoknak a természetes
személyek adójából nekik járó részt. Az önkormányzatokhoz visszakerülő adóbevételek
kiszámításánál ugyanis a települések nagysága mellett azok tengerszint feletti
magasságával is számolnak, hátrányos helyzetbe juttatva az alacsonyabban fekvőket,
vagyis az ország déli, délnyugati részén lévőket. Ez a negatív diszkrimináció Szlovákiában
mintegy 1600 települést érint, köztük – másfél tucat kivételével – az összes magyarok
lakta települést, amelyekből jelenleg 512 van. „Ez a tengerszint feletti magasság szerinti
elosztási módszer legalábbis európai szinten teljesen egyedülálló és ugyanakkor
diszkriminatív, s mint ilyen, megváltoztatásra szorul” – szögezte le Őry Péter. Rámutatott:
ha a jelenlegi elosztási rendszer megmarad, az egyes régiók közötti különbségek tovább
fognak növekedni.

Vajdaság

MKP: Több százmillió euró állami adóbevételtől esnek el
magyarlakta települések Szlovákiában
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Újabb kárpátaljai óvodát újítottak fel és korszerűsítettek a magyar kormány
támogatásával, ezúttal Csontoson – közölte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára. „Külön öröm számunkra, hogy ez már a második olyan
óvoda, amely csatlakozott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programhoz, de amelybe
kizárólag ukrán gyerekek járnak, ugyanis a szlovák határhoz közeli Csontos egy színukrán
falu” – mondta az államtitkár, hozzátéve, hogy az egész Kárpát-medencére kiterjedő
program harmadik üteme tart éppen. Az óvodába 40 gyerek jár, akiknek a szülei vállalták,
hogy gyerekeik a pedagógiai program keretében magyar nyelvet tanuljanak – magyarázta.
„Számunkra fontos, hogy Kárpátalján is a különböző nemzetiségek megismerjék egymás
kultúráját, tehát az ukránok is a magyart” – jelentette ki Potápi Árpád János.

Kárpátalja

Újabb kárpátaljai óvodát korszerűsítettek anyaországi támogatással

Szili: a kárpátaljai magyar sajtó fontos szerepet játszik a nemzeti
összetartozás erősítésében
A kárpátaljai magyar sajtónak a nemzeti összetartozásban játszott kiemelt szerepét
hangsúlyozta Szili Katalin határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki
megbízott Ungváron, a százéves fennállását ünneplő Kárpáti Igaz Szó című lap
centenáriumi ünnepségén. „Kárpátaljai magyarnak lenni annyit jelent, hogy bármilyen
nagyhatalmi vonalzó és toll rajzolhatja át a régiót, a magyarság állandó. Ez ugyanígy igaz a
Kárpáti Igaz Szó sajtóorgánumra is. A száz esztendővel ezelőtt megjelent újság átvészelve
számos rendszert, diktatúrát, ideológiát, ma már saját lábán állva, önálló magyar lapként
online és papír változatban megjelenve, egy modern szerkesztőséggel és valódi, összetartó
közösséggel szólítja meg olvasóit az egész országban” – hangsúlyozta Szili Katalin. Mint
fogalmazott, az újság centenáriuma egyben a régió magyar újságírásának is az ünnepe,
hiszen születésétől kezdve jelen van szinte mindig, megjelenítve a magyarságot az
országban.

Németh Zsolt: nélkülözhetetlen a magas szintű párbeszéd
Ukrajnával
Nélkülözhetetlen, hogy Ukrajna magas szintű párbeszédre biztosítson lehetőséget mind
Magyarországgal, mind az Európa Tanács vezetőivel egyebek mellett a területén élő
kisebbségek jogait érintő törvényeket illetően – jelentette ki az Országgyűlés külügyi
bizottságának elnöke Strasbourgban. Németh Zsolt és Brenzovics László, a KMKSZ elnöke
az Európa Tanács főtitkárával, emberi jogi biztosával és demokráciáért felelős
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Kárpátalja

főigazgatójával, valamint a Velencei Bizottság tisztségviselőivel találkoztak.
Megbeszéléseiket követően Németh Zsolt elengedhetetlennek nevezte, hogy Ukrajna
végrehajtsa az Európa Tanács égisze alatt működő alkotmányjogi szakértőkből álló
testülete, a Velencei Bizottság már megszületett ajánlásait, különös tekintettel a
diszkrimináció-mentességre. Németh Zsolt szerint elfogadhatatlan, hogy a kisebbségeket
érintő ukrán törvények jelentős különbségeket tesznek kisebbségek és kisebbségek között.
Nem engedhető meg, hogy bármilyen diszkriminációnak legyenek kitéve a nemzeti
kisebbségek Ukrajnában.
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