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Potápi Árpád János: Magyar szemmel címmel fotópályázat indul 

Magyar szemmel címmel fotópályázatot hirdet a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, amely a Kárpát-medencében, az anyaországban és a diaszpórában élő 
magyarok jelentkezését várja – jelentette be közösségi oldalán közzétett videójában a 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád János kiemelte: az a céljuk, hogy az 
elmúlt időszak számos nehézsége és kihívása után a pozitív dolgokra koncentráljanak és 
bemutassák „a minket körülvevő csodákat”. A nemzeti újrakezdés éve keretében 
meghirdetett fotópályázat két témára épül: a csodás helyek bemutatása mellett a pályázók 
feladata, hogy fotókon jelenítsék meg, mit jelent számukra az újrakezdés – ismertette. A 
pályázatra április 28-ától május 23-án éjfélig lehet jelentkezni a www.kulhonimagyarok.hu 
oldalon található felhívás szerint. A jelentkezők három kategóriában pályázhatnak. A 
témák között szerepel az újrakezdés, valamint a csodás helyek bemutatása, az ifjúsági 
kategóriában pedig „tanulni kell, szeretni kell” címmel olyan fotókkal is lehet jelentkezni, 
amelyen a pályázók bemutatják otthoni tanulós környezetüket vagy az online oktatással 
kapcsolatos nehézségeiket, élményeiket. Minden kategória összes témájában az első 
helyezett 300 ezer forint, a második 200 ezer forint, a harmadik pedig 100 ezer forint 
nyereményben részesül, továbbá közönségdíj is lesz, amelynek helyezettjei ugyanilyen 
díjazásban részesülnek. 

 

A Minority SafePack mellett kiálló határozatot fogadott el az 
Országgyűlés 

Határon túli magyar politikusok üdvözölték, hogy az Országgyűlés szerdán határozatban 
jelentette ki, továbbra is kiáll a Minority SafePack elnevezésű európai polgári 
kezdeményezés mellett. Pánczél Károly fideszes országgyűlési képviselő, a nemzeti 
összetartozás bizottságának elnöke, a kezdeményezés előterjesztője közölte: a határozat 
szerint a Ház továbbra is kiáll a külhoni magyar közösségek, valamint az Európai Unió 
lakosságának közel 10 százalékát kitevő őshonos nemzeti kisebbségek mellett. Az 
Országgyűlés határozatában mély megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy az Európai 
Bizottság teljes egészében elutasította a Minority SafePack célkitűzéseit, amelyeket 
korábban az Európai Parlament is nagy többséggel elfogadott. Az EB ezzel nem csak az EP 
támogató véleményét hagyta figyelmen kívül, hanem az európai polgárok akaratát is 
semmibe vette – hangoztatták. Pánczél Károly szavai szerint az EB döntésével 
elmulasztotta azt a történelmi lehetőséget, hogy konkrét intézkedésekkel tegyen 
tanúbizonyságot az európai őshonos nemzeti kisebbségek iránti elkötelezettségéről, 
kultúrájuk támogatásáról és védelméről. Hozzátette: a Minority SafePack sikert jelent a 
kezdeményezők és a támogatók számára, ugyanakkor az „az EB kudarca és szégyene”, hogy 
hitelteleníti az európai polgári kezdeményezések ügyét. Mint utalt rá, az eddig indult 60 
ilyen kezdeményezésből hat-hét esetében gyűltek össze a szükséges aláírások, azonban a 
bizottság mindegyiket lesöpörte az asztalról. 
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A hegynyeregben tartják a csíksomlyói búcsú pünkösdszombati 
nagymiséjét 

A csíksomlyói hegynyeregben tartják meg az idei pünkösdszombati búcsús nagymisét - 
közölte pénteken közösségi oldalán a csíkszeredai polgármesteri hivatal. A bejelentést 
Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere tette a város önkormányzati testületének pénteki 
ülésén. A polgármesteri hivatal hozzátette: a részletekről az erdélyi ferences 
rendtartomány képviselőivel és a hatóságokkal történő további egyeztetések után 
számolnak be. Korodi Attila az MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta: a jelenlegi 
fertőzöttségi adatok és az érvényes jogszabályok alapján a csíkszeredaiak kimehetnek a 
hegynyeregbe a búcsúra. Arról kívánnak egyeztetni a római katolikus egyház képviselőivel 
és az állami hatóságokkal, hogy más települések zarándokait fogadhatják-e. A 
polgármester biztosnak tekintette, hogy idén sem lesz lehetőség - a hivatalos delegációkat 
leszámítva - magyarországiak csíksomlyói zarándoklatára. 

 

Gyorsítják a határátlépést a magyar–román határon, „felélesztik” a 
kisebbségi vegyes bizottságot 

A kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság újraindításával új fejezet nyílik a 
magyar–román kapcsolatokban – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter, miután román kollégájával, Bogdan Aurescuval szerdán aláírt több 
kétoldalú megállapodást a gyulai Almásy-kastélyban. Szijjártó Péter elmondta, a 
kisebbségi ügyekkel foglalkozó vegyes bizottság 2011-ben ülésezett utoljára, de a mostani 
megállapodás – amely rögzíti a vitás pontokat is – lehetővé teszi a „korábban 
megoldhatatlannak hitt kérdések” közös megtárgyalását és megoldását is. Kérte, hogy 
mihamarabb hívják össze ismét a bizottságot, és tárgyaljanak többek között olyan fontos 
ügyekről is, mint a marosvásárhelyi katolikus líceum további működésének kérdése. A 
politikus Bogdan Aurescu román külügyminiszterrel aláírta a 2004-es és a 2014-es, 
Bukarestben kelt megállapodás módosításáról szóló egyezményt is, amelyek szavai szerint 
javítják a határátlépés gyorsaságát, és elkerülhetővé válik általuk, hogy csak nagy 
kerülőkkel lehessen átjutni a magyar–román határ két oldalán, de egymáshoz közel fekvő 
településekre. Új, állandó nyitvatartású határátkelőhelyek nyílnak Elek-Ottlaka és 
Dombegyház-Kisvarjas között. Szijjártó Péter ismertetése szerint várhatóan ősztől az 
eddigi 12 helyett 14 állandó átkelő lesz a magyar–román határszakaszon, a magyar részen 
a magyarok építik ki a szükséges infrastruktúrát. „A schengeni szerződés erre kötelez 
minket” – fogalmazott a tárcavezető. 

 

Helyt adott Tőkés László zászlóügyben benyújtott panaszának a 
strasbourgi bíróság 

Az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB) kártérítést ítélt meg Tőkés Lászlónak, ugyanis 
kedden hozott ítélete szerint a székely zászló kitűzésének ügyében a román hatóságok 
megsértették az Emberi Jogok Európai Egyezményének a véleménynyilvánítás 
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szabadságáról szóló cikkét. A volt európai parlamenti képviselő 2016 júniusában fordult az 
Emberi Jogok Európai Bíróságához a nagyváradi képviselői irodájának az erkélyére 2014 
júniusában kitűzött székely zászló ügyében foganatosított közigazgatási intézkedések 
miatt. A Bihar megyei törvényszék 2015 novemberében jogerős ítéletben reklámzászlónak 
minősítette Székelyföld jelképét. Tőkés Lászlót a nagyváradi polgármesteri hivatalnak 
alárendelt helyi rendőrség ezt követően felszólította a reklámzászlónak minősített székely 
zászló és partiumi zászló eltávolítására. A strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete 
alatt működő emberi jogi bíróság kedden közzétett ítéletében nem értett egyet Tőkés 
László azon véleményével, miszerint a szabad véleménynyilvánításhoz való jogába való 
hatósági beavatkozás minden jogi alapot nélkülözött. Ugyanakkor a strasbourgi bíróság 
helyt adott a panaszának, megállapítva, hogy a székely zászló eltávolítását elrendelő 
bíróság nem teljes körültekintéssel járt el az ügy kivizsgálása folyamán, illetve 
határozatának indoklása hiányos. 

 

Aláírásgyűjtést kezdett a Minority SafePack újbóli 
megtámogatására a Pro Civis polgári társulás 

Aláírásgyűjtést kezdett a Pro Civis polgári társulás a Felvidéken annak érdekében, hogy az 
Európai Bizottság (EB) bírálja felül az európai kisebbségvédelem uniós jogrendjének 
kialakítását célzó Minority SafePack kezdeményezéssel kapcsolatban januárban hozott 
negatív döntését – közölte Őry Péter, a civil szervezet vezetője. „Az Európai Bizottság ezen 
döntését nem fogadhatjuk el, és nem hagyhatjuk szó nélkül” – szögezte le az általuk 
indított aláírásgyűjtésről szólva Őry Péter. Kifejtette: a szlovákiai magyar őshonos nemzeti 
kisebbség politikai pártjainak, civil és társadalmi szervezetei elöljáróinak aláírásaival 
megtámogatott nyilatkozatukban arra szólítják fel az EB-t, hogy vizsgálja felül a Minority 
SafePack sikeres polgári kezdeményezést elutasító döntését. Hozzáfűzte: a Pro Civis 
polgári társulás a felvidéki magyarság helyi és megyei önkormányzati ügyeire szakosodott 
civil szervezet, ezért ők indítják a támogató aláírások gyűjtését a Felvidék magyarok által 
lakott régióiban. A nyilatkozatban egyebek mellett megállapítják, hogy a Minority 
SafePack kezdeményezés legitim igényeket fogalmazott meg, s az a Európai Nemzetiségek 
Föderatív Uniójának (FUEN) szervezésében kisebbségi szolidaritási mozgalmat alakított ki 
Európában, úgy, hogy nagyon sok kisebbségi közösség közös ügyévé tette az európai 
kisebbségvédelmet. A dokumentumban rámutatnak: meggyőződésük, hogy az EB olyan 
javaslatcsomagra mondott nemet, amelynek célja egy olyan Európa megteremtése, amely 
valós értékként tekint a nyelvi és kulturális sokszínűségre, illetve védi és támogatja is azt. 
Mindezek alapján felszólítják az EB-t, hogy javítsa ki korábbi döntését, és vegye újra 
napirendre a Minority SafePack javaslatait, illetve felkérik az EP-t és a Régiók Bizottságát, 
hogy ismét tűzzék napirendre a kisebbségvédelem ügyét.  
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Szijjártó: soha nem volt ilyen jó a Magyarország és Szlovákia közötti 
kapcsolat 

Magyarország és Szlovákia között soha nem volt ilyen jó a kapcsolat, mint most – 
jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a Győr-Moson-
Sopron megyei Gönyűn, ahol Igor Matović szlovák miniszterelnök-helyettessel és 
pénzügyminiszterrel átadták a Duna felett átívelő, két országot összekötő távvezetéket. 
Szijjártó Péter kiemelte, hogy a jó szomszédi viszony kifejezést már szó szerint érthetjük a 
két ország között, mert nem azzal foglalkozunk, ami szétválaszt, hanem azzal, ami 
összeköt. Hangsúlyozta, hogy a Gönyű és Bős (Gabcíkovo) közötti, másfél kilométeres, 
valamint a Sajóivánka és Rimaszombat (Rimavská Sobota) közötti, 23 kilométeres 
távvezetékekkel két ponton kötötte össze a két ország a távvezetékét, amelyek egyenként 
400 kilovoltosak. 

 

Pásztor István: A biztos alapokon álló viszonyrendszer újbóli 
bizonyítéka 

A beoltottak mától szabadon utazhatnak Szerbia és Magyarország között! - írja Pásztor 

István Facebook-oldalán. Mint ismeretes a szerb és a magyar fél között megegyezés 

született arról, a koronavírus ellen beoltottak, illetve az oltási bizonylattal rendelkezők 

szabadon, korlátozások nélkül közlekedhetnek a másik ország teljes területen, negatív 

PCR-teszt, idő és egyéb más korlátok nélkül. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

kifejtette: „Jelentős pozitív változás állt be. Ugyanis, azok, akik ezidáig nem vették fel a 

védőoltást, továbbra is élvezni tudják azokat a lehetőségeket, amelyek eddig is 

rendelkezésre álltak. Ez a 30 kilométer és a 24 óra betartása, bármi is legyen a 

határátkelés oka. Azok viszont, akik rendelkeznek bizonylattal, a védőoltás felvevéséről 

szóló bizonylattal, azok számára a magyarországi mozgás korlátlanná válik. Helyben, 

távolságban és időben is visszatér abba a mezőbe, amit normálisként éltünk meg.” A VMSZ 

elnöke hozzátette, az oltási igazolás azért is fontos, mert a magyar kormány fokozatosan 

teszi elérhetővé a tartalmakat azok számára, akik felvették valamelyik vakcinát. Lehetőség 

nyílik rendezvények, színházak, mozik, múzeumok, fürdők, sportlétesítmények 

látogatására, de csak azok számára, akik oltási igazolással tudják bizonyítani, hogy 

bármely gyártmányú vakcina mindkét dózisát felvették. A Szerbiában védőoltást felvevők 

az oltási igazolásuk, illetve az eKözigazgatás oldaláról letölthető igazolás felmutatásával 

tudnak élni a lehetőséggel. 
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Épül a Vajdasági Birkózóakadémia 

Párhuzamosan zajlanak a külső és belső munkálatok a magyarkanizsai székhelyű 

Vajdasági Birkózóakadémia épületén. Az akadémiát pénteken Pásztor István, a tartományi 

képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke is megtekintette. Továbbra is a tervezett ütemben halad az akadémia 

kiépítése. Bálint Zoltán, a Vajdasági Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetője elmondta, 

hogy a megnyitóra, azaz ez év augusztusára a belső munkálatok biztosan befejeződnek, 

tehát minden adott lesz ahhoz, hogy modern körülmények között edzenek majd a fiatalok. 

A megtekintés alkalmával Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke elmondta, bízik 

abban, hogy az akadémiának köszönhetően fellendül a birkózás a környéken, valamint az 

intézménynek köszönhetően a tehetségekre is nagyobb figyelem irányul majd. A látogatás 

alkalmával Pásztor István elmondta, hogy bíznak abban, hogy nemzetközi tartalmakkal is 

meg tudják majd tölteni az akadémiát. 

 

MNT: 2062 férőhely lesz a leendő középiskolások számára 

A Magyar Nemzeti Tanács huszonkettedik elektronikus ülésén elfogadta a Végrehajtó 

Bizottság döntését a vajdasági autonóm tartományi középiskolák első osztályába 

beíratható tanulók létszámának véleményezése kapcsán. A dokumentum szerint a 2021–

2022-es tanévben a Vajdaság 35 középiskolájában (24 szakközépiskolájában, 9 

gimnáziumában és 2 művészeti középiskolájában) a diákok 18 hároméves és 55 négyéves 

szak közül választhatnak. A leendő középiskolások számára a tervezet 2062 férőhelyet 

irányoz elő, 540-et hároméves, míg 1522-t négyéves szakon. A 3 speciális 

szakközépiskolában 14 szakon összesen 84 férőhely áll a tanulók rendelkezésére. 

 

Ökumenikus búzaszentelési ünnepséget rendeztek a beregszászi 
Tiszacsomán 

Az anyaország felelősséget vállal minden magyarért – hangsúlyozta a Magyarok Kenyere - 
15 millió búzaszem program kezdeteként a beregszászi járási Tiszacsomán szombaton 
tartott ökumenikus búzaszentelési ünnepségen Jakab István, a Magyar Gazdakörök és 
Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) elnöke, az Országgyűlés alelnöke. A 
program több tízezer gyermek ellátásához járul hozzá évről évre, számos kárpátaljai gazdát 
segítenek vetőmag-adományokkal is. A program keretében 2010-ben 10 tonna gabona, 
míg az elmúlt esztendőben már 1100 tonna gyűlt össze, ebből több mint száz tonnát a 
kárpátaljai gazdák adtak össze – emlékeztetett Jakab István. Gulácsy Géza, a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség alelnöke beszédében aláhúzta, hogy a régi korokban élő 
természeti népek minden tevékenységüket, ami a földdel, vetéssel, aratással volt 
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kapcsolatos, megszentelt tevékenységként kezelték. „Azért vagyunk itt, hogy ennek az 
egykor eltűnt szakralitásnak egy elemét újraidézzük” – fogalmazott. 

 

Újabb löket a horvátországi magyar gazdáknak és vállalkozóknak! 
A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica Alapítvány hétfőn, május 3-án írja ki legújabb, eszközbeszerzési 

pályázatát, mely egy hónapon át lesz elérhető. A május 3-án megjelenő pályázatot 

elektronikusan és személyesen is be kell majd nyújtani. A most kiírt pályázatok intenzitása 

legfeljebb 75 százalék, ami maximum 8 millió forint. A legkisebb támogatható projektek 

értéke 3000 ezer euró (22 ezer kúna vagy egymillió forint). Pályázatot Eszék-Baranya, 

Belovár-Bilogora és Vukovár-Szerém megye meghatározott településein lakóhellyel vagy 

székhellyel rendelkezők nyújthatnak be. A pályázatok elbírálásakor figyelembe veszik a de 

minimis szabályzatot, melynek értelmében egy pályázó 3 évente maximum 25 ezer euró 

értékben pályázhat. Ez azt jelenti, hogy azok, akik az alapítvány által első évben 

meghirdetett pályázaton kihasználták keretüket, idén már újra pályázhatnak. 
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