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Egymilliárd forint a külhoni magyar családok éve Kárpát-medencei 
programjaira 

A külhoni magyar kisközösségek, vállalkozások, egészségügyi intézmények családbarát 

tevékenységét támogató pályázatok, valamint képzések, táborok is szerepelnek a „2018 a 

külhoni magyar családok éve” Kárpát-medencei programjai között, amelyekre összesen 

egymilliárd forint áll rendelkezésre – mondta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 

Potápi Árpád János kiemelte: a külhoni magyar kisközösségek családbarát 

tevékenységének támogatására, erősítésére 200 millió forintot különítettek el. Azon 

külhoni magyar vállalkozások, melyek családbarát vállalkozást hoznának létre vagy 

családokat segítő szolgáltatásaikat erősítenék, 400 millió forintra pályázhatnak majd. 

Hozzátette: az egészségügyi intézmények szakmai és anyagi támogatásának kerete 210 

millió forint, e körbe tartozik az egészségügyi szűrések eljuttatása szerte a Kárpát-

medencében, továbbá védőnői hálózat kialakítása, emellett úgynevezett kezdőcsomag 

biztosítása minden olyan külhoni magyar családnak, amelyik igényli idén az anyasági 

támogatást. A különböző rendezvények családi programelemeire 50 millió forintot 

különítettek el, emellett alkotótáborokat szerveznek és a családbarát közösségeket is 

díjazzák majd– ismertette. Kutatást is szerveznek, hogy minél teljesebb képet kapjanak 

arról, mit is jelent a család a Kárpát-medencében, hogyan alakulnak a házasságkötések, 

milyen a vegyes házasságok aránya, a gyermekvállalási kedv, hogyan választanak a fiatalok 

párt, és milyen mindennapi problémákkal néznek szembe a családok. 

 

Megnyitották a Mátyás király Emlékévet Szegeden 

Ünnepi szentmisével vette kezdetét a Mátyás király Emlékév pénteken Szegeden. A Kiss-

Rigó László szeged-csanádi püspök által celebrált szentmisét követően Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: 560 évvel ezelőtt, 1458. január 12-én 

egyeztek meg a korabeli Magyar Királyság legjelentősebb főúri családjai, hogy nem idegen 

dinasztiából hívnak új királyt az ország élére, hanem a Hunyadi János fiát, Mátyást 

választják meg uralkodónak. Mátyás alakja a mai napig összekovácsolja a magyarságot, 

nevéhez számos monda, legenda és mese fűződik – hangsúlyozta a politikus. Hozzáfűzte: 

az emlékév fontos célkitűzése a gyermekek bevonása az ünneplésbe például tanulmányi 

versenyek indításával. Emellett különös hangsúlyt fektetnek programok szervezésére a 

Mátyás király életéhez szorosan kötődő helyszíneken, többek között szülővárosában, 

Kolozsváron, Budapesten és Székesfehérváron. Potápi Árpád János rámutatott: Mátyás 

király alakja alkalmas a magyarok mellett Közép-Európa más népeinek a megszólítására 

is. Mátyás történelmi nagysága abban áll, hogy felismerte, csak egyedül a magyarok nem 

képesek megállítani az oszmán terjeszkedést, ehhez közép-európai összefogásra van 

szükség.  
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Mihai Tudose: A székelyek a zászlóik mellett fognak lógni  

Mihai Tudose román miniszterelnök szerdán este a Realitatea hírtelevíziónak úgy 

nyilatkozott, hogy a magyar pártok autonómianyilatkozatának csupán az a célja, hogy 

román-magyar marakodással teljen el Erdély és Románia egyesülése kinyilvánításának a 

centenáriumi éve. A kormányfő ugyanakkor a bukaresti sajtóban megjelent híradások 

szerint durván meg is fenyegette a székelyeket. „Ugyanaz lesz a válaszom, mint amikor, 

nem tudom milyen nap alkalmából, zászlót próbáltak kitűzni. Ekkor világossá tettem, hogy 

ha az a zászló lobogni fog a szélben, ott fognak lengeni mellette a helyi felelősök is” – 

idézték a miniszterelnököt. A tiltakozásokra válaszul Facebook-bejegyzésében a 

szociáldemokrata kormányfő leszögezte: románként és kormányfőként is elutasítja a 

párbeszédet „Románia egy részének autonómiájáról”, mivel az szerinte alkotmánysértő 

lenne. Románia miniszterelnöke úgy vélte, a Székelyföld autonómiájának fölvetése 

törvénytelen, és nem szabad komolyan venni, szerinte ugyanis „Románia egységének 

megbontására irányul a centenárium évében.” Mihai Tudose emlékeztetett arra is, hogy a 

román alkotmány kimondja a román állam egységét és oszthatatlanságát. 

 

Szijjártó is kikelt Tudose nyilatkozata miatt, berendelték a román 
nagykövetet 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter teljes mértékben elfogadhatatlannak, az 

európai értékekhez és a 21. századhoz méltatlannak tartja Mihai Tudose román 

miniszterelnök magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos nyilatkozatát, és közölte, 

hogy az ügy miatt pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti 

nagykövetét. Szijjártó Péter pénteki sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a Románia területén 

élő magyar nemzeti közösség érdekében a magyar kormány mindig a kölcsönös tisztelet 

talajára kívánta építeni a magyar-román kétoldalú kapcsolatokat, ami az éppen aktuális 

román kormányok tekintetében, hol több, hol kevesebb viszonzással és kölcsönösséggel 

párosult. Ugyanakkor kijelentette: vitathatatlan, hogy Románia jelenlegi 

miniszterelnökének nyilatkozata, amikor „egy nemzeti közösséget, annak képviselőit 

gyakorlatilag kivégzéssel fenyegetett meg, teljes mértékben elfogadhatatlan, Európához, az 

európai értékekhez, a 21. századhoz teljes mértékben méltatlan”. Szijjártó Péter közölte: 

éppen ezért természetesnek evidensnek és vitán felül állónak gondolják, hogy Románia 

kormányának, miniszterelnökének ezt a helyzetet minél előbb rendeznie kell. Jelezte: 

pénteken reggel a Külügyminisztériumba rendelték Románia budapesti nagykövetét, és a 

„miniszter-helyettes világossá tette számára” a magyar kormány álláspontját, a nagykövet 

pedig „bizonyos nyelvtani magyarázatot” próbált adni a kijelentésre. Szijjártó Péter 
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leszögezte, a magyar kormány ezt nem nyelvtani kérdésnek tekinti, hanem annál sokkal 

fontosabbnak.  

 

„Mert a hit Istennek ajándéka” – a vallásszabadságot ünnepelték 
Tordán az erdélyi felekezetek 

Az egymás iránti szeretet és tolerancia szükségességét, illetve a keresztény értékek melletti 

kiállást hangsúlyozták a meghívott egyházi és világi elöljárók a 1568-as országgyűlés 

egykori helyszínén, Tordán, a főtéri római katolikus templomban.  Kövér László szerint 

Közép-Európa 450 éve példát mutatott a világnak, és ma is ezt teheti. Bejelentette, hogy 

eleget tesz az erdélyi felkérésnek, és kezdeményezi a magyar Országgyűlésben az erdélyi 

országgyűlés vallásbékét kimondó tordai határozata emlékének megörökítését. Kövér 

László szerint ma az a felismerés biztosíthat térségi stabilitást és szolidaritást, és 

teremtheti meg az emberek tartós biztonságérzetét, hogy nemcsak "a hit isten ajándéka" - 

amint azt az erdélyi országgyűlés Tordán kinyilvánította - hanem az ember teljes 

önazonossága is az. Ennek a megélését ugyanúgy nem szabad korlátozni, eltéríteni vagy 

ellehetetleníteni, mint a vallás szabad gyakorlását. A rendezvényen Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott: a tordai országgyűlés mai üzenete nem 

egyszerűen a tolerancia, a vallási türelem, hanem az is, hogy küzdeni kell az igazságért 

nemes eszközökkel. A miniszter azt mondta, a fenti üzenetben egymásra találhatnak 

protestánsok, katolikusok és ortodoxok, hiszen az emberi lét alapvető kérdéseiben 

ugyanazt vallják: teremtettségüket, a férfi és a nő méltóságát, a családot mint teremtési 

rendet, az állam és az egyház megkülönböztetését, valamint - mindenek előtt - a felebaráti 

szeretetet. 

 

Grezsa István Szamosújváron: ami Trianonban átok volt, az a 21. 
században előnnyé szervezhető 

Grezsa István kormánybiztos szerint „ami Trianonban átok volt”, hogy szétválasztották a 

magyarságot, „az a 21. században gazdasági, politikai, kulturális és társadalmi előnnyé 

szervezhető”. A kormánybiztos a Kolozs megyei Szamosújváron beszélt erről az erdélyi 

Petőfi Sándor-ösztöndíjasok és mentoraik szerdán kezdődött kétnapos tanácskozásán. A 

találkozón 24 olyan fiatal vesz részt, aki a magyar állam ösztöndíjasaként egy-egy erdélyi 

szórványközösségben nyújt segítséget a magyar közösségi élet megszervezéséhez. Grezsa 

István elmondta: ha területileg nem is lehet már újraépíteni az egykori Magyarországot, 

lehetőség van arra, hogy befolyásban, gazdaságban, kultúrában és szellemi kitekintésben 

vissza tudjuk építeni a nemzeti közösséget”. A politikus úgy vélte, hogy a Kárpát-medence 

magyar szórványának szóló Petőfi Sándor-ösztöndíjprogram, és a világban szétszórt 

magyarságnak szóló Kőrösi Csoma Sándor-ösztöndíjprogram „a magyar nemzetpolitika 

zászlóshajói”. A kormánybiztos reményének adott hangot, hogy ezek a programok az 
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áprilisi parlamenti választások után is folytatódnak. Hozzátette: vagy azért, mert az 

Orbán-kormány folytathatja a munkáját, vagy pedig azért, mert a nemzetpolitika 

túllendült már azon a ponton, amikor egy új kormány lerombolhatja a nemzetpolitikai 

támogatások kiépített rendszerét. 

 

Létérdek a román–magyar viszony javítása – kolozsvári 
pódiumbeszélgetés Németh Zsolttal és erdélyi magyar 
pártvezetőkkel 

Az erdélyi magyarságnak létérdeke, hogy a román–magyar kapcsolatok javuljanak az 

elkövetkező időszakban – hangzott el többek között azon a szombat esti kolozsvári 

pódiumbeszélgetésen, melyet Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

tartott az erdélyi magyar politikai alakulatok vezetőivel.  Németh Zsolt úgy értékelte, a 

román–magyar viszonyban „megtört a jég, a 2012-ben befagyott kapcsolatrendszer 

elkezdett olvadozni”, Romániának azonban el kell döntenie, részt kíván-e venni abban a 

közép-európai térségi együttműködésben, amelyen Magyarország évek óta elkötelezetten 

dolgozik. A politikus szerint az Európai Unió újabb költségvetési ciklusának a kezdete, a 

2019 első félévében következő román EU-elnökség és az energetikai összeköttetések 

kialakítása is alkalmat teremt az együttműködésre. ” 

 

Menyhárt: „Hiszek a közösségünkben!” 

A Pátria Rádió Délidő című heti politikai közéleti műsorának volt vendége Menyhárt 

József, az MKP elnöke. A pártelnök hangsúlyozta, hogy a magyar kormány elsődleges 

stratégiai partnere a helyi és regionális szinten továbbra is erős MKP. Magyarország 2016-

ban 28 millió euróval támogatta a felvidéki magyarságot, miközben Szlovákiában a 

Kisebbségi Kulturális Alapnál 4 millió euró áll a magyarság rendelkezésre. A 

kormánykoalíció tevékenységével kapcsolatban Menyhárt elmondta, hogy a magyar ügyek 

szintjén jelenleg csak felszínes munka és kármentés folyik, úgy az iskolaügy, mind 

kétnyelvűsítés területén. Megállapította, hogy a kormány tevékenységében Kisebbségi 

Kulturális Alap az egyetlen előrelépés, ugyanakkor, ha a felvidéki magyarok által befizetett 

adók mennyiségét szemügyre vesszük, akkor a megítélt összeg elkeseredettségre ad okot, 

hiszen csak töredéke a befizetett adóknak. Az MKP elnöke nyilvánvaló tette, hogy a párt 

2018. évi legfőbb célja a lehető legtöbb önkormányzati képviselő és polgármester 

bejuttatása a településvezetésbe az MKP színeiben. Menyhárt József az országos szintű 

témákhoz – egészségügy, szociális kérdés, közlekedés – való tevékenység hiányolására 

elmondta, hogy a pártnak ezeken a területeken még meg kell erősödnie. Beszélt a szlovák 
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jobb-közép pártokkal való együttműködésükről is, mely során jelenleg a partneri viszony 

kialakításán dolgoznak.  

 

Kárpát-medencei Kulturális Fórumot tartottak Zentán 

Több mint száz kultúrmunkás vett részt a Kárpát-medencei Kulturális Fórumon, Zentán, 

amelyet idén a Mátyás király Emlékév jegyében szerveztek meg. A rendezvény szervezői a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség voltak. 

Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára összefoglaló 

előadást tartott a kiemelt programokról, a 2018-as tematikus esztendőről és az eddigi 

nyolc év eredményeiről. A 20. század eseményei alapján úgy tűnik, hogy ez utóbbi 

évszázad nem a magyaroké volt, de a tervek szerint a 21. században erős magyarság és erős 

Magyarország épül, és ezt támasztják alá a magyar nemzetpolitika tevékenységei - 

hangsúlyozta Potápi Árpád János. Kiemelte, hogy ha van egy erősödő, illetve gazdaságilag 

erős Magyarország, akkor arra a külhoni magyarok is fel tudnak nézni, és büszkék 

lehetnek a magyarországi eredményekre. Budapest pedig a külhoniakkal is megosztja 

sikerét. Potápi Árpád János felhívta a figyelmet arra, hogy az utóbbi években a 

Vajdaságban számos kiemelt kulturális támogatást tett lehetővé a magyar kormány: a 

szabadkai zsinagóga felújítására 836 millió forintot, az újvidéki Európa Kollégium 

kiépítésére 765 millió forintot, a szabadkai képzőközpontra 400 milliót, a doroszló-

szentkúti zarándokhelyre 760 milliót, a zentai csata emléktemplomára 110 milliót, a 

nagybecskereki zárdára 650 milliót, a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumra pedig 288 millió 

forintot fordított. 

 

Pásztor István a magyarországi választásokon való részvételre 
szólította fel a vajdasági magyarokat 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki központi ünnepségen vett részt 

Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Zentán az április 8-ára kiírt 

anyaországi parlamenti választásokon való tömeges részvételre szólította fel a 

szavazójoggal rendelkező vajdasági magyarokat. Kiemelte: a jelenlegi magyar kormány 

stratégiai partnerként tekint Szerbiára, és ez az itt élő magyarság, valamint egész Szerbia 

tekintetében fontos. Hozzátette: reméli, hogy a tavaszi szavazások után Magyarországnak 

továbbra is olyan kormánya lesz, mint amilyen az elmúlt hét és fél évben volt és folytatni 

tudják azt a közösségépítési erőfeszítést, ami a kétoldalú együttműködést eddig is 

jellemezte. „Mi itt az elmúlt hónapokban egy kampányt folytattunk annak érdekében, hogy 

minél többen regisztráljanak. És amikor elérkezik a pillanat, akkor egy terepi kampány 

keretein belül megkeressük az összes vajdasági magyart és segíteni fogunk nekik abban, 
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hogy szavazni tudjanak. Azt gondolom, hogy ez a maximum, amit meg tudunk tenni, 

mindenféleképpen a törvényes határokat betartva, azokat egy milliméterrel sem túllépve, 

mert nem lehet érdekünk az, hogy a választás tisztaságát akár egy lépéssel is meg tudjuk 

kérdőjelezni vagy megkérdőjelezzük” – mondta Pásztor István. 

 

Közlekedésbiztonsági és orvosi eszközöket adott át Soltész Miklós 
és a Katolikus Karitász Kárpátalján 

A kárpátaljai magyar családok balesetmegelőzését segítő háromezer láthatósági mellényt 

és a megyei gyermekkórháznak pulmonológiai inhalátorokat adott át magyarországi 

támogatásként közel három millió forint összértékben Soltész Miklós államtitkár és a 

Katolikus Karitász Munkácson. A Munkácsi Római Katolikus Püspökség hivatalában 

tartott átadási ünnepségen Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára hangsúlyozta: 

fontos, hogy a magyar családok Kárpátalján a biztonságos közlekedést szolgáló 

eszközökhöz jutnak, hiszen saját  tapasztalatából tudja, mennyi veszélynek vannak kitéve 

az ukrajnai megyében a sötétben kerékpárral és gyalogosan közlekedők. Reményét fejezte 

ki, hogy a láthatósági mellények sok balesetet fognak megelőzni, emberek életét és testi 

épségét óvva meg. Egyúttal köszönetet mondott a Magyar Autóklubnak, amiért felkarolta a 

kezdeményezést a láthatósági mellények beszerzésével. 

 

Közel egymilliárd forintos támogatást nyertek muravidéki 
vállalkozások 

Két pályázati körben összesen csaknem egymilliárd forint gazdaságfejlesztési támogatást 

nyertek a szlovéniai Muravidék magyar vállalkozói - ismertette Oláh Zsanett, a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház (MNKH) vezérigazgatója csütörtökön Dobronakon (Dobrovnik). 

Az MNKH közép-európai kereskedelemfejlesztési hálózat irodáinak koordinálásával 

pályáztatott támogatások eredményeit összegző első határon túli találkozón a 

vezérigazgató elmondta: a magyar kormány által a határon túli térségeknek nyújtott 

támogatásokból a Muravidékre az első pályázati körben 500 millió forint jutott, a 

másodikban további 450 millió forint. Az első körben 155, a másodikban 174 vállalkozás 

nyert el támogatást mezőgazdasági, vállalkozási és turisztikai fejlesztésekre. Oláh Zsanett 

kifejtette: a Kárpát-medencében működő vállalkozások számítanak a magyar gazdaság 

erejének, az ezek közötti sikeres együttműködések alapozhatják meg a fenntartható 

magyar nemzetgazdaságot.  
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Márciusban ülésezik újra a magyar-horvát vegyes bizottság 

Március elején ülésezik újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság Budapesten – 

mondta az MTI-nek Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért 

felelős miniszteri biztos, aki társelnöki találkozón vett részt szerdán Zágrábban. Kiemelte: 

az ülést most a magyar fél kezdeményezi és készíti elő, Zvonko Milas horvát társelnökkel 

pedig a fontosabb kérdéseket vitatták meg és egyeztettek az időpontról. Tavaly februárban 

négy év szünet után ülésezett újra a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság, és az ott 

aláírt jegyzőkönyvet mindkét kormány elfogadta – mondta a miniszteri biztos, és 

elégedettségének adott hangot amiatt, hogy számos előrelépés is történt az elmúlt egy 

évben a jegyzőkönyvbe foglaltak végrehajtásában. Példaként hozta fel a Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumának építését Eszéken. A 

horvát költségvetésben az idén 5 millió kunát (mintegy 200 millió forint), jövőre pedig 3 

millió kunát (125 millió forint) irányoztak elő a projektre. A miniszteri biztos szerint ez 

óriási haladás, hisz 1999-óta van napirenden az ügy, de eddig semmi komoly és 

kézzelfogható nem történt. 

 

 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 


