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Adományok és egyházi támogatások Magyarországról Székelyföldre
A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Caritas juttatja el az általa gondozott rászorulókhoz a
Béres Gyógyszergyár Zrt. és a Lipóti Pékség adományát, amelyet Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára hozott el
Csíksomlyóra. Az államtitkár Magyarország Kormánya által az egyházaknak nyújtott
célirányos támogatásokról is beszámolt. Soltész Miklós szerint hiányzik az együttlét, de a
lelki háttérre és a segítségnyújtásra nagy szükség van, főleg a rászorult emberek
érdekében, és látogatásuk is ezt szolgálja. Hozzátette, az adomány egy kicsit segít a
védekezésben, nemcsak az élelmezésben, hanem az egészség megőrzésében is, viszont nem
helyettesíti a védekezést, sem a védőoltást. Megköszönte a székelyföldi embereknek azt a
fegyelmezettséget, amelynek eredményeképpen a járvány – noha sok keserűséget,
fájdalmat okozott egy-egy családban, de – arányaiban alacsonyabb szintű volt, mint sok
más helyen. „Fontos ez emberiességi és emberi szempontból, hisz mindenki, akit
elveszítettünk, aki megszenvedi fizikailag ezt a járványt, szörnyű tragédia és fájdalom. De
ugyanilyen fájdalom, hogy elmaradtak olyan események, rendezvények, amelyek óriási
erőt adnak mind az összmagyarságnak, mind a fiataloknak, mindannyiunknak” –
emlékeztetett Soltész a szerény körülmények között megtartott csíksomlyói pünkösdi
búcsúra és a Csíksomlyói Ifjúsági Találkozóra.

Magyarország

A magyar közösségek megtartásában kulcsfontosságú, hogy magas színvonalú, magyar
nyelven elérhető egészségügyi ellátás működjön a határainkon túl is. Fontos, hogy a
külhoni magyarság szülőföldjén biztonságban érezze magát – közölte Potápi Árpád János,
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A Nemzetpolitikai
Államtitkárság megbízásából a Bethesda Gyermekkórházzal és a Magyar Gyerekorvosok
Társaságával együttműködésben indított, külhoni magyar egészségügyi szakembereknek
szóló online képzéssorozat indulása alkalmából megfogalmazott közleményben jelzik,
hogy a 2021 a nemzeti újrakezdés éve keretében az államtitkárság tematikus hónapokat
tart. Január a sport hónapja volt, február pedig a gyermekegészség hónapja lesz. Ennek
részeként négyalkalmas online képzéssorozatot szerveznek februárban külhoni magyar
gyermekorvosok, ápolók, gyermekegészségügyi szakemberek számára. Potápi Árpád János
kiemelte: a járványhelyzet is megmutatta, hogy nemcsak a gazdaság vagy éppen a turizmus
területén van szükség egységes Kárpát-medencei nézőpontra, hanem az egészségügy
területén is. Az államtitkár felidézte, 2013-ban megkezdték a Kárpát-medencei
gyermekgyógyász-hálózat kiépítését, 2017-ben pedig a védőnői gyakorlat Kárpát-medencei
kiterjesztését, mára több szakmai fórumon rendszerszintűvé vált a Kárpát-medencei
részvétel.

Erdély

Potápi: kulcsfontosságú a magas színvonalú, anyanyelven elérhető
egészségügyi ellátás
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Továbbra is börtönben marad a terrorizmusért elítélt székelyföldi Szőcs Zoltán, miután a
Brassó megyei törvényszék hétfői jogerős ítéletében megváltoztatta a brassói bíróság
elsőfokú, az elítélt feltételes szabadlábra helyezéséről rendelkező határozatát. A Brassó
megyei törvényszék tavaly szeptemberben is felülbírálta a bíróság Szőcs Zoltán számára
kedvező elsőfokú határozatát. Az elítélt feltételes szabadon bocsátását mindkét esetben a
büntetés egy részének a letöltése és a börtönben mutatott jó magaviselete alapján
indítványozta a feketehalmi (Codlea) büntetésvégrehajtó intézet illetékes bizottsága. Szőcs
Zoltán legközelebb ez év május 25-én kérvényezheti feltételes szabadon bocsátását. Az ügy
másik elítéltje, a dobrudzsai Poarta Alba börtönében raboskodó Beke István második
feltételes szabadlábra helyezési kérelméről február végén várható jogerős döntés a
Konstanca megyei törvényszéken. Az ő szabadulási kérelmét azonban elsőfokon
elutasította a területileg illetékes medgidiai bíróság.

Erdély

Továbbra sem szabadulhat a terrorizmusért elítélt Szőcs Zoltán

Provokáció? A román zászló színeit festették fel a Székely vértanúk
emlékművére Marosvásárhelyen
Ismeretlen tettesek megrongálták pénteken Marosvásárhelyen a Székely vértanúk
emlékművét, amelyre felfestették a román piros-sárga-kék zászlót. A román lobogó színeit
minden bizonnyal festékszóróval vitték fel a megyeszékhely köztéri emlékművének egyik
oldalára. A történteket Soós Zoltán, Marosvásárhely polgármestere közösségi oldalán
posztolt bejegyzésében elítélte, etnikai alapú provokációt sejtve a történtek mögött. Az
elöljáró úgy vélekedett, etnikai konfliktus gerjesztésének szándékával már nem lehet
megosztani a vásárhelyieket, ennek ellenére egyesek nem adják ezt fel. „Ne dőljünk be az
iskolázatlan rosszakaróinknak. Városunk csak akkor fejlődhet, ha nem hagyunk helyet az
etnikai alapú provokációknak” – közölte Soós Zoltán. Ezzel egy időben az RMDSZ
közleményben jelentette be, hogy ismeretlen tettesek ellen feljelentést tett, ugyanakkor a
városháza illetékesei már dolgoznak a rongálás kijavításán. Az RMDSZ közölte, elítél
minden szélsőséges megnyilvánulást. „Sajnálatos, hogy ilyen gyalázatos módon próbálnak
a román és a magyar közösség között konfliktust szítani egy fél évvel azután, hogy
összefogtunk Marosvásárhely jövőjéért. Ez nyilvánvalóan nem mindenkinek tetszett” –
szerepel a szövetség hírlevelében.

Nemzeti régiók: májusig folytatni kívánja az aláírásgyűjtést az SZNT
Bár a kilencedik tagállamban, Lettországban is összegyűltek a nemzeti régiók védelmében
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított európai polgári kezdeményezéshez
szükséges támogató aláírások, a szervezet még három hónapig folytatni kívánja az
aláírásgyűjtést. Izsák Balázs, az SZNT elnöke annak kapcsán harangozta be a gyűjtési akció
folytatását, hogy február 7-én véget ért a nemzeti régiókért indított európai aláírásgyűjtés
harmadik szakasza. A kellő számú aláírás eddig Magyarországon, Romániában,
Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban,
Litvániában és Lettországban sikerült túllépni. Pesty László kampányfőnök és csapata a
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hétvégén Rigába utazott, hogy meglegyen a kellő számú aláírás Lettországban is. Az SZNT
szerint egy kezdeményezés aláírásgyűjtése nem akkor ér véget, amikor a sikerességi
kritériumok teljesülnek, hanem amikor az aláírásgyűjtésre adott idő lejár. Ez természetes
körülmények között tizenkét hónap lenne, azonban a koronavírus-járvány magával hozta a
határidő többszöri meghosszabbítását, ezek pedig háromhavonta esedékesek, amíg a
tagállami járványellenes intézkedések akadályozzák az aláírásgyűjtést.

Éjféltől ismét PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül lesz
átjárható a magyar-szerb határ
A hírt még szerda reggel közölte a Facebookon Pásztor István, aki a határátlépéssel és más
fontos témákkal kapcsolatban tárgyalt Aleksandar Vučićtyal. A döntést a szerb kormány,
illetve a horgosi határátkelőhely illetékese is megerősítette. A határt átlépve továbbra is
érvényes a 30 kilométeres korlátozás, ezt ugyanis nem a szerb, hanem a magyar fél
határozta meg. Pásztor István Facebook bejegyzésében tette közzé szerda délelőtt, hogy
Aleksandar Vučić köztársasági elnökkel folytatott tárgyalásának eredményeként ma
éjféltől ismét PCR-teszt és karanténkötelezettség nélkül lesz átjárható a magyar-szerb
határ. A megbeszélésen szó volt még az illegális migráció égető kérdéséről is - írja Pásztor

Vajdaság

A Magyar Közösség Pártja (MKP) és a Most-Híd hozza létre az egységes felvidéki magyar
pártot, miután a harmadik tárgyalópartnernek tett kompromisszumos javaslataik nem
vezettek eredményre. Szlovákiában mintegy másfél éve kezdődött az egységes felvidéki
magyar politikai érdekképviselet létrehozását célzó folyamat. A többször is megrekedt
folyamat egyik jelentős mozzanata az volt, amikor tavaly augusztusban az MKP, a Híd és
az Összefogás mozgalom szándéknyilatkozatot írt alá az érdekképviselet létrehozásáról.
Tavaly decemberben a folyamat új szakaszához érkezett, amikor az érdemi választói
támogatottsággal rendelkező két párt, az MKP és a Híd elnökei bejelentették: a
pártegyesítés kérdéseinek 95 százalékában már megegyeztek. A decemberi megegyezésből
a harmadik tárgyalópartner – a marginális támogatottsággal rendelkező Összefogás –
azért maradt ki, mert jelentősen súlyán felül követelt helyeket az új párt vezető
testületeiben. A decemberi megegyezést követően, annak két résztvevője újabb
kompromisszumos javaslatokat tett az Összefogásnak, ám a hárompárti megegyezést így
sem jött létre. „Be kell látnunk, az MKP és a Híd januári kompromisszumos javaslatai nem
jelentettek elmozdulást a hárompárti megegyezés irányába, és a folytatódó tárgyalások
sem vezettek eredményre. A polgárok azt várják tőlünk, hogy az elhúzódó tárgyalások
helyett a mindennapi problémáikra kínáljunk megoldást” – írta közös nyilatkozatában az
MKP és a Híd. Rámutattak: a felvidéki magyarságot ez a két párt osztotta meg tíz éven át,
most ők lesznek azok, amelyek összekötik.

Felvidék

Az MKP és a Híd hozza létre az egységes felvidéki magyar pártot
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Vajdaság

bejegyzésében. A szerb államfő szigorú fellépést ígért mind a migránsok, mind az
utazásukat szervezők irányába, hogy fel tudják számolni azt az irdatlan helyzetet, amivel a
határ közelében élők nap mint nap szembesülnek. Az egyeztetésen szó volt a palicsi
turisztikai fejlesztésekről és a vajdasági magyar sportfejlesztések témaköre is a
tárgyalóasztalra került. Pásztor István arra kérte a szerb elnököt, hogy segítsen annak a
több tíz szakembernek a munkába állításában, akik a magyar kulturális
intézményrendszerben látnak majd el fontos feladatokat. A VMSZ elnöke Facebook
bejegyzésében arról írt, hogy a vajdasági magyarság érdekeit képviselni és azokat érvényre
juttatni csakis együttműködésben és szót értve lehetséges.

Vučić Pásztorral: Soha jobb kapcsolat a magyarok és a szerbek
között

Értékteremtő közösségeket díjaztak
Váradi Natália, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési
Központjának vezetője, a GENIUS Jótékonysági Alapítvány igazgatója, valamint a
Táplálékallergiás Gyermekeket Táboroztató Egyesület kapta az Értékteremtő
közösségekért díjakat idén. Az elismeréseket Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető
miniszter és Szalay-Bobrovniczky Vince, a tárca civil és társadalmi kapcsolatokért felelős
helyettes államtitkára adta át Budapesten. Gulyás Gergely azt mondta, fontos évről évre
elismerni azon civilek munkáját, akik segítenek előbbre jutni a társadalomnak. Minden
esztendőben sok kiemelkedő teljesítmény közül kell a legjobbakat választaniuk – tette
hozzá. A civilek a magyar nemzet összetartozásához, hatékonyabb működéséhez járulnak
hozzá, állami eszközök nélkül, ugyanakkor jó esetben állami támogatással – hangoztatta.
Kitartás, bátorság és bölcsesség együttesen szükségesek ahhoz, hogy realitás legyen az
identitás megőrzése olyan közegben is, amely régóta nem partnerként tekint a magyar
nemzetiségre. Nehéz időket él át a kárpátaljai magyarság, és ilyenkor minden azon múlik,
hogy mennyire tud összefogni a közösség – jelentette ki Gulyás Gergely, aki szerint ismét
olyan korszakban járunk, amelyben bátorság kell a nemzeti közösségek összetartásához.

Kárpátalja

Aleksandar Vučić szerb államfő csütörtökön tárgyalt Pásztor Istvánnal, a tartományi
képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével a szabadkai és a környékbeli
községeket érintő projektekről. A beszélgetés során megállapították, hogy soha nem voltak
jobban a kapcsolatok a szerbek és a magyarok között. „Kiváló tárgyalásunk volt
barátommal, Pásztor Istvánnal”, közölte a Buducnostsrbije nevű Instagram-profilján
Vučić. „Közösen megállapítottuk, hogy a szerbek és a magyarok kapcsolata soha nem volt
jobb a közös történelmük során, de számos fontos projektről is beszélgettünk, amelyek
Szabadkán és a környékbeli községekben valósulnak majd meg”, írta az államfő.
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A Fidesz az EP-elnökhöz fordult az ukrajnai magyarokat ért
megfélemlítések miatt
Gál Kinga, az Európai Parlamentben tevékenykedő magyar néppárti (Fidesz-KDNP)
képviselőcsoport elnöke és Deutsch Tamás, a képviselőcsoport vezetője levélben fordult
David Sassolihoz, az Európai Parlament elnökéhez az ukrajnai magyarokat érő folyamatos
megfélemlítésekkel kapcsolatban. A képviselők felhívták a figyelmet arra, hogy az
elnökhöz intézett első két levelükben már beszámoltak az Ukrán Biztonsági Szolgálat
tavaly november végi, a kárpátaljai magyar közösség számos intézményét ért indokolatlan
és erőszakos akciójáról, illetve arról, hogy egy szélsőséges ukrajnai hírportál Bocskor
Andreát, a Fidesz Kárpátaljáról származó európai parlamenti képviselőjét halállistára
tette. A képviselők hangsúlyozták: az ukrajnai hatóságok egyik esetben sem vizsgálták ki a
történteket. Gál Kinga és Deutsch Tamás tájékoztatták Sassolit arról is, hogy a Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter január végi ukrajnai hivatalos látogatása előtti
napon Magyarország kijevi nagykövetsége, az ungvári főkonzulátus, a beregszászi
konzulátus, a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Magyar Főiskola és az Egán Ede
Gazdaságfejlesztési Központ fenyegető levelet kapott, amelyben „ukrajnai hazafiak”
kilátásba helyezték, hogy amennyiben a miniszter Ukrajnába utazik, „készüljenek nagy
vérontásra, magyar vér fog folyni”. A kijevi nagykövetség az ügyben feljelentést tett a
rendőrségnél.

Kárpátalja

Ukrajna tevékeny lépéseket tesz a magyar közösség gyengítéséért – közölte, példaként a
nyelvtörvényt említve.

A „Nemzeti kisebbségek – hidak a közösségek között” elnevezésű uniós projekt célja a
Horvátország és Magyarország közötti együttműködés erősítése egymás nemzeti
kisebbségeinek bevonásával. A projekt résztvevői – a Horvátországi Magyarok
Demokratikus Közössége (HMDK), Pécs város horvát önkormányzata, az Eszék-Baranya
megyei turisztikai közösség, valamint a pécsi Zsolnay Kulturális Negyed – képviselői ismét
üléseztek, további egyeztetés céljából. Az ülésre ezúttal Magyarországon, a pécsi Horvát
Házban került sor. A tanácskozás házigazdája Blažetin István, a pécsi horvát
önkormányzat elnöke volt, jelen volt – többek között – Ivana Jurić, Eszék-Baranya megye
turisztikai közösségének elnöke, Kőszegi Sámuel, a Zsolnay Kulturális Negyed
divízióvezetője, a HMDK-t Matijević Olivér ügyvezető elnök képviselte. Mint ahogy még az
eszéki nyitókonferencián elhangzott, a projekt keretében az elnyert támogatásnak
köszönhetően több horvátországi magyar, illetve magyarországi horvát rendezvény

Horvátország

„Hogy ne csak elmenjünk egymás mellett, hanem találkozzunk is”
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valósulhat meg, továbbá a nem nemzetiségi programok népszerűsítésére is sor kerül a
határ mindkét oldalán, ezzel is ösztönözve a határon átnyúló mobilitást. A mostani ülésen
folytatódott az egyeztetés a projekt keretében megvalósuló eseményekről, valamint azok
népszerűsítéséről. Nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy felkeltsék az érdeklődést
programjaik iránt a határ mindkét oldalán.
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