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Orbán Viktor Pásztor Istvánnal, a VMSZ elnökével tárgyalt 

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke péntek délután a Karmelita kolostorban 

fogadta Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét, akivel a közelgő 

szerbiai általános választásokról is egyeztettek – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Elhangzott: a közelgő 

választásokon a VMSZ minden szinten megméreti magát. Pásztor István arról tájékoztatta 

Orbán Viktort, hogy a VMSZ által „a Fidesz-KDNP irányában az elmúlt években büszkén 

vállalt stratégiai partneri szerep” nemcsak megerősítette a vajdasági magyar közösséget, 

de megbecsülést és tiszteletet vívott ki a magyarság számára a szülőföldjén. „A száz év 

magány után nemcsak a vajdasági magyarok büszkék a nemzet közjogi összetartozására, 

de segítik a szerb szomszédjaikat abban, hogy ők is élvezhessék ennek előnyeit” – 

fogalmazott a VMSZ elnöke. Hozzátette: „a befogadás, a tolerancia és az együttélés alapja a 

történelmi megbékélés volt, ami nem a súrlódásokat tüntette el, hanem a sebeket 

gyógyította be az emberség és méltóság gyógyírként ható erejével”. 

 

A Paks II. projektben is számítanak a határon túl élő magyarokra 

A határon túli magyar szakemberekre is számítanak a Paks II. projektben, a magyarnyelvű 

szakképzőintézményeket ösztönzik arra, hogy igazítsák ehhez képzési palettájukat - 

mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán, a Határtalanul! program - 

amelynek keretében határon túli magyarokhoz utazhatnak iskolai csoportok - tájékoztató 

körútjának paksi állomásán. Potápi Árpád elmondta: Süli Jánossal, a térség KDNP-s 

országgyűlési képviselőjével, a Paks II. projektért felelős miniszterrel, hónapokkal ezelőtt 

megkezdték az egyeztetést annak érdekében, hogy bevonják a határon túl élő magyar 

szakembereket a beruházásba. Nem az a céljuk, hogy elcsábítsák otthonukból a 

magyarokat, hanem olyan, jó kereseti lehetőséget biztosító munkalehetőséget kínáljanak 

nekik, ami arra ösztönözi őket, hogy ne Nyugat-Európában dolgozzanak, hanem az 

anyaországban, közelebb a szülőhelyükhöz - közölte.     Hozzátette: megkeresik a határon 

túli szakképző intézményeket annak érdekében, hogy a képzési paletta összeállítását 

hangolják össze a paksi beruházás szakemberigényével. 

 

A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésének támogatását kéri 
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 

A Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók védelméért indított európai polgári 

kezdeményezés  támogatását kérte Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések 

egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott kedden Budapesten. Szili Katalin 

újságíróknak elmondta: a kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió a kohéziós alapokra 

vonatkozó döntéseinél és a saját intézkedései során elősegítse az őshonos nemzeti 
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kisebbségek szülőföldön való boldogulását és gyarapodását. A miniszterelnöki megbízott 

rámutatott: hét országból egymillió támogató aláírásnak kell összegyűlnie május 7-ig. Úgy 

fogalmazott: nem kizárólag magyar ügyről van szó, Európában négyszáz kisebbség él, hét 

lakos közül egy az őshonos vagy regionális kisebbségekhez tartozik. Kitért arra is, hogy az 

Európai Unió előszeretettel foglalkozik azokkal, akik új hazát keresnek akár gazdasági, 

akár más okokból a területén, de az őshonos európai kisebbségekkel összefüggő kérdéseket 

az Európa Tanácsra hagyja, lényegében teljesen "eltolja magától".  

 

Parlamenti támogatás a Székely Nemzeti Tanács európai polgári 
kezdeményezéséhez 

Határozatban biztosította támogatásáról a magyar Országgyűlés a Székely Nemzeti Tanács 

európai polgári kezdeményezését a nemzeti régiók védelméről. Az LMP által 

kezdeményezett, de a kormánypártok, a Jobbik és az MSZP által is támogatott 

országgyűlési határozatot 158 igen szavazattal, egyhangúlag fogadta el kedden a 

parlament. Az indoklás szerint száz évvel a trianoni békeszerződés után, a nemzeti 

összetartozás évében szimbolikus jelentősége van a határozatnak. A kezdeményezés 

elindításáért a Székely Nemzeti Tanács hat évig pereskedett az Európai Bíróságon, annak 

sikere mindenki érdeke, ezért a beterjesztők aláírásra buzdítanak mindenkit a 

nemzetiregiok.eu oldalon. A keddi döntés értelmében a parlament üdvözli a Kohéziós 

politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért nevű európai 

polgári kezdeményezést, amelynek lényege: az Európai Unió kohéziós politikája kezelje 

kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, etnikai, kulturális, vallási, 

nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő régióktól. A parlament felhívja 

az anyaországi és a külhoni nemzetrészekben élő magyarokat, hogy a polgári 

kezdeményezést aláírásukkal minél nagyobb számban támogassák. 

  

A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád a 
Bethlen-bálon  

A nagyenyedi magyar közösség életerejét méltatta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, a Bethlen Gábor Kollégium által 

szervezett Bethlen-bálon szombaton. Az államtitkárt fővédnökként látták vendégül 

Nagyenyed magyar bálján. Potápi Árpád János a bál megnyitása után az MTI-nek 

elmondta: a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium sokkal több, mint egy középfokú 

oktatási intézmény. Az iskola, mely két év múlva fennállása 400. évfordulóját ünnepli, 

összefogja Fehér megye magyarságát, kulturális kisugárzása van. Hozzátette: ezt érezte a 

bál megnyitóján is. Az államtitkár elmondta: nyitóbeszédében köszöntötte a diákokat, és 
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reményét fejezte ki, hogy valamikor majd szülőkként is itt lesznek a Bethlen-bálon. 

Emlékeztetett arra, hogy az idei évet a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította az 

Országgyűlés, a nemzetpolitikában pedig 2020 az erős magyar közösségek éve. Úgy vélte: 

a nagyenyedi magyar közösség a történelmi tragédia ellenére megmutatja életerejét. Arról 

is beszélt, hogy a magyaroknak és a románoknak közös hazája Közép-Európa, és 

Magyarország abban érdekelt, hogy a környező nemzetek is megerősödjenek. 

 

Új lendületet kaphat a nemzeti régiók európai polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtése 

A magyar Országgyűlés által elfogadott határozat, amely támogatja a nemzeti régiók 

védelme érdekében kezdeményezett európai polgári kezdeményezést, újabb lendületet ad 

az aláírásgyűjtésnek, de fontos, hogy mindenki tevőlegesen is bekapcsolódjon ebbe a 

folyamatba – véli Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke. Az SZNT elnöke 

szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében örömmel és megelégedéssel üdvözölte, 

hogy a nemzeti régiók ügyében Székelyföldről indított európai polgári kezdeményezés 

körül az Országgyűlésben megvalósult a nemzeti egység. Rámutatott: külön szimbolikus 

jelentőséggel bír, hogy a támogatás a trianoni diktátum századik évfordulóján, az 

összetartozás évében valósul meg, ráadásul a kommunizmus áldozatainak emléknapján. 

Mindez jelzi azt, hogy „a nemzet egységét nem törték meg az elmúlt évszázad történelmi 

viharai” – olvasható a dokumentumban. Izsák Balázs szerint a kezdeményezés már 

önmagában az európai nemzeti mozgalmak tekintetében mérföldkő lehet. Emlékeztetett, 

hogy még két hónap áll rendelkezésre, hogy legkevesebb egymillió támogató aláírás 

összegyűljön a polgári kezdeményezés érvényességéhez. 

 

Szlovák választások - Hat párt jutott be az új parlamentbe 

Hat párt jutott be az új szlovák parlamentbe a szombaton tartott választáson a választási 

jegyzőkönyvek több mint 99 százalékának összesítése alapján. A szlovák statisztikai hivatal 

(SÚSR) vasárnap közölte, hogy az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek 

(OLaNO) nevű jobboldali ellenzéki párt a leadott szavazatok csaknem 25 százalékával 

végzett az első helyen. A leköszönő kormány legerősebb pártja, a Robert Fico vezette, Irány 

- Szociáldemokrácia (Smer-SD) 18,3 százalékkal - eddigi legrosszabb választási 

eredményével - a második helyen végzett. Nem jutott be magyar képviselet a pozsonyi 

törvényhozásba. A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított közös magyar lista 

a voksok 3,9 százalékát szerezte meg.  Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának 

elnöke a választási eredményre reagálva elmondta, kijózanító eredmény született, a 

mostani összefogás nem volt elégséges, teljes egységet kell teremteni. Rámutatott: a 
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felvidéki magyarságnak most sem ideje, sem energiája nincs arra, hogy a teljes egység 

megteremtése helyett kísérletezésekbe fogjon. Az MTI-nek a politikus kiemelte: bár nem 

jutottak be a parlamentbe, annak örülni lehet, hogy az MKÖ keretében több voksot 

sikerült szerezniük, mint négy éve és annak is, hogy az MKP jelöltjei jól szerepeltek a 

listán. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán azt írta: 

Magyarország készen áll a visegrádi négyek (Szlovákia, Csehország, Lengyelország és 

Magyarország - V4) együttműködésének további erősítésére. 

 

Tapasztalatcsere az óvodaprogramról 

Február 25-én az Ung-vidékről, Bodrogközből és a Kassa-vidéki járásból érkeztek 

Kisgéresbe azok a polgármesterek és óvodavezetők, akik az óvodaprogramnak 

köszönhetően megújíthatták intézményeik épületét, berendezését. A kultúrházban Grezsa 

István miniszteri biztossal, Menyhárt József pártelnökkel és Furik Csaba házigazdával 

találkozhattak, hogy elmondják észrevételeiket, tapasztalataikat a programmal 

kapcsolatban. Elsőként Grezsa István számolt be arról, hogy az óvodaprogram keretén 

belül a Felvidékre összesen 12,5 milliárd forint érkezett, ebből összesen 27 új óvoda épült, 

illetve 168 fejlesztés történt meg. Ez rendszerszintű beavatkozásnak tekinthető. A  nyugati 

régiókban és a keleti végeken egyaránt szükség volt a fejlesztésre, hiszen országon belül is 

nagy a különbség a régiók adottságai és fejlettsége között. De az legalább annyira fontos, 

hogy ne csak épületek újuljanak meg, hanem a nevelői munka tartalma is. Itt tért ki arra, 

hogy Budapesten a Hagyományok Házában, illetve a Csoóri Sándor Alapnál bárki 

segítséget kérhet ez ügyben. Az óvodaprogram nem titkolt célja az volt, hogy az eredetileg 

48 ezer magyar ovis kisgyerek száma a program végére elérje a 60 ezret, ezzel az itt élő 

magyar közösséget kívánván összefogni. 

 

Választási együttműködési megállapodás a VMSZ, a VMDP és a 
MEP között 

Megállapodott a választáson való együttműködésről a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

Vajdasági Magyar Demokrata Párt és a Magyar Egység Párt. Pásztor István a Facebook 

oldalán adott erről hírt. A VMSZ elnöke a Pannon RTV megkeresésére elmondta a három 

párt együttműködése főként az önkormányzati választásra terjed ki. Mint ismeretes 

Szerbiában április 26-án tartanak háromszintű voksolást. Csorba Béla, a VMDP elnöke 

korábban a Közügyekben jelentette be, hogy koalícióban indulnának helyi szinten, míg a 

köztársasági szinten a VMSZ támogatására szólítanak fel. 
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Grezsa István: Rákóczi tisztelete összeköti a magyar nemzetet 

II. Rákóczi Ferenc emléke és példája összeköti a hátárok által szétszabdalt magyar 

nemzetet, mondta Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

fejlesztéséért felelős miniszteri biztos Salánkon, ahol megemlékeztek a nagyságos 

fejedelem által tartott utolsó országgyűlés évfordulójáról. II. Rákóczi Ferenc 1711 

februárjában Salánkon hívta össze tanácskozásra erdélyi tanácsosait és a magyarországi 

szenátorokat, hogy választ adjanak a császáriak békefeltételeire. A szabadságharc csillaga a 

salánki országgyűlés idején már leáldozóban volt. A fejedelem a tanácskozás után 

Lengyelországba utazott, hogy a szabadságharc ügyének megnyerje az orosz cárt. Ám 

eközben Károlyi Sándor, a kuruc seregek fővezére béketárgyalásokat kezdett az 

osztrákokkal, aminek következtében a kurucok a majtényi síkon letették a fegyvert. 

 

Jankovics: 20 ezer kúnával támogatjuk a horvátországi magyar 
általános iskolák első és ötödik osztályába, valamint az eszéki 
magyar középiskolába iratkozó elsősöket idén szeptembertől! 

A horvátországi magyar oktatás fejlesztése érdekében a HMDK további támogatásokat 

készít elő, amelyekről Jankovics Róbert, a szervezet elnöke számolt be az Új Magyar Képes 

Újságnak. „A tavaly novemberi, Orbán Viktorral, Magyarország miniszterelnökével való 

találkozón megbeszéltekkel összhangban az idén soha korábban nem látott támogatási 

rendszert szeretnénk megvalósítani” – mondta a HMDK elnöke. Kifejtette, hogy többek 

között új iskolabuszokat vásárolnak az eszéki magyar iskolaközpontnak, mivel az eddig 

használatban levők elavultak. További, legalább három új magyar óvoda építése és 

működtetése is a tervek között szerepel olyan magyarlakta településeken, ahol jelenleg 

nincs óvoda, vagy az óvodai kapacitás nem kielégítő. „Tovább szeretnék javítani az itthon 

magyar iskolákba iratkozó diákok tanulási körülményeit. Az ösztöndíjazást már az aktuális 

iskolai évben elkezdtük, 3000, illetve 5000 kúnás (nettó) összeggel jutalmazzuk a magyar 

általános iskolák első és ötödik osztályába, valamint az eszéki HMOM Központ 

középiskolájába iratkozó diákokat. Látva az óriási érdeklődést, úgy döntöttünk, hogy ezt a 

már most is jelentős összeget tovább emeljük. Ebben a tervünkben Magyarország 

miniszterelnöke is támogatott bennünket, és most már bejelenthetem, hogy idén 

szeptembertől minden magyar iskolába iratkozó elsőst és ötödikest, valamint az eszéki 

HMOMK középiskoláiba beiratkozó elsősöket – pályázati úton – bruttó 20 000 kúnával 

fogjuk támogatni” – tette hozzá. 
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Georgia-ba látogatott Dr. Szilágyi Péter 

Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 

látogatást tett az USA déli államaiban, aminek első állomása Georgia volt. A hétvége fő 

rendezvénye a XI. Magyar Farsangi Bál volt, amelyen a miniszteri biztos köszöntötte a 

résztvevőket, a bál előestéjén pedig találkozott a Hungarian Community Church of Georgia 

vezetőségével. A találkozó keretében előadást tartott a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

szerteágazó működéséről, programjairól, céljairól és a diaszpórát érintő pályázatokról. A 

miniszteri biztos a bálon mondott ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy a 2020-as év az 

összetartozás és az erős magyar közösségek éve. Átadta a Magyar Kormány köszöntését, és 

hangsúlyozta azon célkitűzését, hogy a magyar identitás megerősödjön minden magyar 

közösségében, a világ bármely pontján is legyen az. 
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