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A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága fontosnak tartja, hogy a jelenlegi
helyzetben is tartsa és erősítse a kapcsolatot a külhoni magyar közösségekkel, ezért online
találkozót hirdet a Kárpát-medencei magyar vállalkozók számára. Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár közösségi oldalán közzétett videóüzenetében úgy
fogalmazott: „Minden magyar felelős minden magyarért. Ebben a nagyon nehéz,
megváltozott gazdasági helyzetben szükség van arra, hogy kitartsunk egymás mellett és
tanácsainkkal segítsük egymást, ezért a Nemzetpolitikai Államtitkárság szakmai segítséget
nyújt a külhoni magyar vállalkozóknak.” Kiemelte: az elmúlt évek során indított
gazdaságfejlesztési programokkal párhuzamosan erős kapcsolati háló épült ki a határon
túli magyar vállalkozókkal, ezeket a szálakat szeretnék tovább erősíteni. Hozzátette: tavaly
negyedik alkalommal rendezték meg a Kárpát-medencei magyar vállalkozók találkozóját
Mezőkövesden, amely idén sem marad el: online formában megtartják, szakmai partnerük
idén is a Design Terminal. Kiemelte: az online találkozóra május 8-9-én kerül sor.
Kifejtette: a találkozón 200 külhoni vállalkozó részvételét tudják biztosítani, akik hasznos
előadásokon, workshopokon vehetnek részt, és kapcsolatot építhetnek az anyaországi
szakemberekkel és más külhoni vállalkozókkal.

Magyarország

Potápi: Online találkozó a külhoni magyar vállalkozóknak

Dömötör: vannak pártok, akik megtagadnák a határon túli
magyarok segítését
A Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szomorúnak nevezte hétfőn a
parlamentben, hogy vannak pártok az ellenzék padsoraiban, amelyek megtagadnák a
határon túl élő magyarok koronavírus-járvány alatti segítését. Dömötör Csaba a
párbeszédes Szabó Tímea napirend előtt elhangzott egyik felszólalására válaszolva
kifejtette, Magyarország határain túl több millió magyar él saját akaratán kívül, akik
túléltek több évtizednyi kommunizmust, alapjogaik semmibe vételét. "Most van rá
lehetőség, hogy segítő kezet nyújtsunk nekik és meg is tesszük, mégpedig azért, mert
összetartozunk" - jelentette ki az államtitkár, botrányosnak nevezve, hogy van olyan
ellenzéki párt amely ezzel nem ért egyet. "Szégyelljék magukat!" - zárta felszólalását Szabó
Tímea felé fordulva.

Rekordrészvétel
szavalóversenyen

a

Verselő

Kárpát-medence

online

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által működtetett Petőfi Sándor
Program ösztöndíjasai Verselő Kárpát-medence címmel online szavalóversenyt hirdettek,
amelynek jelentkezési időszaka április 11-én, a magyar költészet napján lezárult. A
kezdeményezés keretében számos ország és régió lakóit sikerült elérni, lefedve a teljes
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Nyolc átkelőt nyitottak meg az ingázók számára a magyar–román
határon

Erdély

Kárpát-medencét, sőt, a diaszpóra területeiről is voltak jelentkezők. Összesen 464 pályázat
érkezett, amelyek közül 447 felelt meg a feltételeknek. A pályamunkák elbírálását szakmai
zsűri végzi, amelynek tagjai az anyaországban és külföldön egyaránt elismert művészek. A
kezdeményezés célja az volt, hogy összhangban a nemzeti összetartozás éve és a 2020 az
erős magyar közösségek célkitűzéseivel, a jelenlegi járványhelyzetben is lehetőséget
teremtsünk a határon túli magyarság számára az identitás- és kapcsolaterősítésre, a
magyarság megélésére és az egymás közötti szálak szorosabbra fűzésére.

Már nyolc átkelőt használhatnak a magyar-román határon az ingázók – közölte a
külgazdasági és külügyminiszter szerda reggel a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter
felidézte: a koronavírus terjedésének lassítása érdekében a magyar és a román kormány is
hozott a személyforgalom korlátozására vonatkozó szigorító intézkedéseket a határain.
Ezek az intézkedések azonban – mint írta – nehéz helyzetbe hozták mindazokat, akiknek a
munkahelyük vagy a termőföldjük a határ túloldalán található. Az ő érdekeiket szem előtt
tartva a román kormánnyal már korábban megállapodtak három határátkelő
megnyitásáról az ingázók számára. A pozitív tapasztalatok, valamint a határ mentén élő
közösségek életének további megkönnyítése érdekében ezt a korábbi megállapodást
bővítették ki úgy, hogy az ingázók már nyolc átkelőt használhatnak, ha munkába vagy
földjeiket megművelni mennek a határ túloldalára. Húsvét óta az ingázók a csengersimai,
a vállaji, a létavértesi, az ártándi, a méhkeréki, a gyulai, a nagylaki és a kiszombori
átkelőkön kelhetnek át – ismertette a miniszter.

Közel 150 ezer aláírást
kezdeményezéséhez

gyűjtött

az

RMDSZ

az

SZNT

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) közel 150 ezer, papíron gyűjtött
aláírást adott át a Székely Nemzeti Tanácsnak (SZNT) a nemzeti régiókról szóló európai
polgári kezdeményezés támogatására – számolt be csütörtökön az SZNT sajtószolgálata.
Az SZNT az MTI-hez eljuttatott közleményben köszönetet mondott az aláírásokért a
szervezőknek, önkénteseknek és aláíróknak egyaránt. Megállapította ugyanakkor, hogy a
járványhelyzet miatt csak háromnegyed részben teljesült az RMDSZ által korábban vállalt
200-220 ezer aláírás összegyűjtése. A SZNT közlése szerint az általa ellenőrizhető
támogató aláírások száma 412 ezerre nőtt, az aláírásgyűjtő partnerektől kapott
információk szerint pedig meghaladta a félmilliót. A tanács azt is hozzátette, hogy az
aláírások száma Romániában Magyarországon és Szlovákiában meghaladta az EU által
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támasztott küszöbértéket. A tanács emlékeztetett arra, hogy a kezdeményezők
beadványban kérték az Európai Bizottságot a május 7-i határidő meghosszabbítására,
átütemezésére. Hozzátette: a beadványra még nem érkezett válasz.

Közel 53,5 millió eurót fizettek ki a székelyföldi de minimis
mezőgazdasági programban

Az új kormány enyhítene az állampolgársági törvényen
Igor Matovič bejelentette, meg szeretnék változtatni a kettős állampolgárságot tiltó
törvényt. „Úgy döntöttünk, azon embereknek, akik hosszútávon egy másik országban
élnek, lehetővé tesszük, hogy felvegyék ezen másik ország állampolgárságát, anélkül, hogy
elveszítenék a szlovákot” – mondta a miniszterelnök. A szlovák állampolgársági törvény
ilyen irányú módosítása nem jelenti a 2010-es szigorítást megelőző állapothoz való
visszatérést. A felvidéki, szülőföldjükön élő magyarok számára a magyar állampolgárság
felvétele így továbbra is nehézségekbe fog ütközni. A kormányprogram önálló fejezetben
foglalkozik a kisebbségekkel is. Ennek elején leszögezik, nem fogják korlátozni az eddig
megszerzett kisebbségi jogokat és olyan körülményeket szeretnének teremteni, amelyek
mellett a nemzetiségek megőrizhetik a nyelvüket és kultúrájukat. A kabinet ugyancsak
elkötelezi magát, hogy nem tesznek olyan lépéseket, amelyek a kisebbségek asszimilációját
céloznák, vagy ezt támogatnák. A dokumentumban két konkrét intézkedést is
megfogalmaznak. Az első, a kisebbségek jogállásáról szóló törvény elfogadása, amely az

Felvidék

A Pro Economica Alapítvány kifizette nagypéntekre a de minimis mezőgazdasági
programban sikeresen pályázókat, akik összesen 18 714 535 966 forintban, azaz közel 53 és
fél millió euróban részesültek. Az RMDSZ közleménye szerint a programra Kovászna,
Hargita és Maros megyéből összesen 5 293 pályázatot nyújtottak be, amiből 4 765
támogatási szerződést kötöttek meg, a benyújtott 4 669 kifizetési kérelemből pedig 4 661et fizetett ki az alapítvány: 4 721 060 893 forintnyi összeggel 1 065 pályázót Kovászna
megyében, 7 659 911 267 forintnyi összeggel 1 972 pályázót Hargita megyében, 6 333 563
806 forintnyi összeggel pedig 1 624 pályázót Maros megyében támogattak. Kelemen
Hunor, az RMDSZ elnöke a program lezárását követően elmondta: a magyar kormány
által finanszírozott program kifizetései jó időben érkeznek a mezőgazdászokhoz és
mezőgazdasági vállalkozókhoz. Ugyan járványhelyzet veszélyezteti Romániát, a szövetségi
elnök szerint viszont ez nem jelenti azt, hogy megáll az élet a mezőgazdászok számára is.
„Hatalmas nyomás van a gazdákon, akik tudják, hogy fontos szerep hárul rájuk a
következő időszakban. A mezőgazdasági tevékenységeket a mostani krízishelyzetben is el
kell végezniük felelősséggel, hogy őszre legyen termés!” – mondta Kelemen Hunor.
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asszimiláció lassítását és a kisebbségi jogok gyakorlásának lehetőségét biztosítaná.
Ugyancsak fontolóra veszik a Nemzetiségi Kisebbségek Hivatalának létrehozását,
amelynek az lenne a célja, hogy a kisebbségek ezen az intézményen keresztül
kapcsolódjanak be az őket érintő közügyekbe. A hivatal feladata lenne a kisebbségi jogok
betartásának felügyelete, valamint olyan közép- és hosszútávú intézkedések kidolgozása,
amelyek a kisebbségi jogok támogatását, bővítését szolgálnák.

Dunaszerdahelyre érkezett a magyar kormány első védőeszköz
szállítmánya

Pásztor István: A munkahelyek megőrzése fontos feladat
Május végén lehet majd jelentősebben lazítani a Szerbiában bevezetett szigorító
intézkedéseken – nyilatkozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című
műsorában. A VMSZ elnöke elmondta, amennyiben enyhülnek is az intézkedések, akkor
sem folytatódhat az élet pont úgy, mint a járvány előtt. Kiemelte, hogy a munkahelyek
megőrzése és a gazdaság talpon tartása fontos feladat, és az is marad a rendkívüli helyzet
végeztével. Pásztor István szerint túlzottan optimista dolog lenne azt remélni, hogy a
korlátozások két héten belül megszűnhetnek. Ugyanakkor kiemelte, ha enyhülnek is a
szigorítások, az nem fogja automatikusan azt eredményezni, hogy minden ott folytatódik,
ahol abbamaradt. Ám - szavai szerint - a mostaninál sokkal komfortosabb és
megszokottabb életet élhetünk majd: A VMSZ elnöke bízik benne, hogy Szerbiában, a
környező országok mintájára bevezetett gazdasági intézkedések segíthetnek talpon tartani
a gazdaságot. A cél a munkahelyek megőrzése, a vállalkozások támogatása.

Vajdaság

A magyar kormány a vészhelyzet idején sem feledkezik meg a határon túli magyarokról.
Ahogyan azt Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere bejelentette,
a határon túli magyarok részére is eljuttatnak egészségügyi védőfelszereléseket. Az első
ilyen szállítmány Dunaszerdahelyre érkezett, amelyet a helyi kórház részére maga Pető
Tibor, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott pozsonyi nagykövete adott át.
„Magyarország kormánya felelősséget érez minden magyar iránt, határain belül és azon
túl, különösen baj és válság idején. Ennek jegyében az elmúlt napokban kamionok
indultak meg a határon túl élő magyar közösségekhez és adományokat szállítottak
védőfelszerelések, maszkok, kesztyűk és fertőtlenítőfolyadék formájában. Egy ilyen
szállítmány érkezett a Csallóköz központjába, Dunaszerdahelyre is a húsvéti ünnepek
alatt” – erősítette meg a hírt Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete.
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Magyar összefogás Kanadában a CoViD-19 terjedése ellen
STAY home! SEW masks! SAVE lives! szlogennel indult program Kanadában.
Magyarország
Ottawai
Nagykövetsége
a
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkárságával, a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai tagjaival, valamint a Kanadában
működő magyar diaszpóra szervezetekkel együttműködve indította útjára az újtípusú
koronavírussal szembeni kanadai erőfeszítések támogatását szolgáló programot. A
kezdeményezés alapgondolatát az adta, hogy a Nemzeti összetartozás évében is
tanúbizonyságot tegyünk amellett, hogy a kanadai diaszpórában élő magyarság közösségei
– éljenek ennek a hatalmas országnak bármely pontján – a világjárvány közepette is
készek és képesek segítséget nyújtani a rászorulóknak vagy éppen a frontvonalban dolgozó
szakembereknek. Ekkor született meg az ötlet, hogy maszkok varrásával a helyi magyarság
is segítse ezt a célt. Az Ottawai Nagykövetség munkatársai a kezdeményezés első
lépéseként maguk járultak hozzá 1000 kanadai dollárral a programhoz, amelyet a
résztvevő magyar közösségek által magvarrandó maszkok anyagszükségletéhez ajánlottak
fel.

Kárpátalja

2020. április 18-án megérkezett Beregszászba a 8,5 tonna össztömegű védőeszköz-segély
szállítmány az Ökumenikus Segélyszervezet szervezésében – adott tájékoztatást
Magyarország Beregszászi Konzulátusa. Az Ukrajna számos régiójában évtizedek óta
humanitárius és fejlesztési munkát végző szervezet a Külgazdasági és Külügyminisztérium
felkérésére vállalta a segítség gyors célba juttatását. Kárpátaljára a 75 000 orvosi maszk és
25 000 FFP2 típusú respirátor mellett védőszemüvegek, védőruhák, orvosi kesztyűk,
arcvédő pajzsok és fertőtlenítőszerek érkeztek. Az eszközökből a megye számos
egészségügyi ellátást nyújtó intézménye kap akár több hónapra is elegendő készletet: a
beregszászi járási kórház mellett támogatásban részesülnek az ungvári, munkácsi,
nagyszőlősi, técsői, rahói, huszti, és ilosvai járási kórházak, valamint a megyei kórház,
infektológiai kórház, gyermekkórház, kardiológiai intézet, családorvosok és a megyei
mentőszolgálat. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közleményében úgy
fogalmazott: szeretné megköszönni Magyarország Kormányának a 2020. április 18-án
Kárpátaljára eljuttatott 8,5 tonna össztömegű védőeszköz-segélyszállítmányt, mely a
jelenlegi helyzetben rendkívüli segítséget jelent a koronavírus elleni közdelemben a
vidéken élő valamennyi lakos számára – nemzetiségtől függetlenül. Kiemelték: „Sajnos
országunk egészségvédelmi rendszerének állapota mellett a koronavírus-fertőzés terjedése
nagyon nagy veszélyt jelent.”

Diaszpóra

A magyar kormány jóvoltából 8,5 tonna védőeszköz érkezett
Kárpátaljára
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