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Magyar kormánytámogatással költözhettek új székházba ausztriai 
magyar szervezetek 

Több mint 10 millió forintos kormányzati támogatással költözhetett új székházba az 

Ausztriai Magyar Pedagógusok Egyesülete (AMAPED) és több más magyar szervezet az 

osztrák fővárosban – nyilatkozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

az MTI-nek. Az államtitkár az avató ünnepség után ismertette, hogy a kormány 9,4 millió 

forintot biztosított az ingatlan bérlésére, további egymillió forintot pedig a szükséges 

berendezések megvásárlására. A szervezetek korábban bérelt helyükről a múlt év végén 

költözni kényszerültek, ezért fordultak segítségért a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkárságához – tette hozzá. A Bécs központjában található épületben az AMAPED 

mellett az Ausztriai Magyar Szervezetek Kerekasztala, a Magyar Diákok Egyesülete, a 

Délibáb Bécsi Magyar Kultúregyesület, a Bécsi Magyar Oktatást Segítő Szülők és 

Támogatók Egyesülete és az Europa Club is helyet kapott. Az új székházba költözött hat 

szervezet összefogásával létrejött az Ausztriai Magyar Pedagógiai és Kulturális Központ. A 

rendezvényen az államtitkár hangsúlyozta: az ausztriai magyarságnak nyújtott támogatás 

is jelzi a magyar kormány diaszpóra-közösségekre fordított kiemelt figyelmét. Potápi 

Árpád János utalt arra, hogy nemrég zárult le a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága által a magyar diaszpóra szervezetek és hétvégi magyar iskolák számára 

kiírt pályázat, amely szintén a világban szétszórtságban élő magyarság megőrzését, magyar 

identitásának és kultúrájának megerősítését szolgálja. 

 

Szilágyi Péter: a kormány kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-
medencén kívül élő magyar közösségekre 

A kormány kiemelt figyelmet fordít a Kárpát-medencén kívül élő magyar közösségekre, így 

az írországi magyarokra is – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára Dublinban, a Magyar kulturális napok családi fesztiváljának 

megnyitóján. Szilágyi Péter háromnapos hivatalos látogatásra érkezett a dublini és corki 

magyarsághoz. A rendezvényen úgy fogalmazott, a magyar kultúra az a kötelék, amely 

összefűzi a magyarokat tengereken vagy óceánokon keresztül is, és örömét fejezte ki, hogy 

egy olyan európai városban köszöntheti a magyar kultúra napját, amelynek magyar lakói 

kétezer kilométerre a hazájuktól is ragaszkodnak magyarságukhoz és kultúrájukhoz. A 

helyettes államtitkár szólt arról is, hogy a nemzet megtartásában a családok játsszák a 

legfontosabb szerepet, mivel a családban a gyerekek nemcsak az otthon biztonságát, 

hanem a közösséghez tartozás tudatát is megkapják. Szilágyi Péter külön örömnek 

nevezte, hogy Magyarország az idén is tudott „segítőtársat” küldeni a dublini és corki 

magyarokhoz: a Kőrösi Csoma Sándor Program keretében érkezett ösztöndíjasok aktív 

részt vállalnak a helyi magyarság közösségi életének szervezésében. 
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Rákóczi Szövetség: január végétől a Magyar Postánál is elérhetők a 
Minority SafePack aláírásgyűjtő ívek 

Január végétől elérhetővé válik a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezés 

aláírásgyűjtő íve és egy ingyenes válaszboríték a Magyar Posta hivatalaiban – közölte a 

Rákóczi Szövetség. A szervezet közleményében üdvözölte, hogy a Nemzeti 

Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority SafePack) mögött egyre nagyobb társadalmi 

összefogás jön létre Magyarországon és bízik abban, hogy április 3-ig sikerre vihető a 

kezdeményezés. Mint írták, a kezdeményezéshez aktívan csatlakozott a Rákóczi 

Szövetséggel együtt a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK), 

valamint további társadalmi szervezetek, egyházközösségek, települési önkormányzatok 

pártállástól függetlenül. Megindult az utcai aláírásgyűjtés a főváros több pontján és 

számos vidéki városban is. 

 

Kelemen Hunor: az ellenzéki oldalon egyetlen olyan párt sincs, 
akivel érdemi párbeszédet lehetne folytatni  

Kelemen Hunor az RMDSZ elnöke rádióinterjút adott csütörtök délután a Marosvásárhelyi 

Rádió műsorában, amelyben elmondta, hogy mivel egy év alatt ez lesz a harmadik 

miniszterelnöke az országnak, ő úgy érzi, hogy a szociáldemokraták sem tudják, hogy 

mihez kezdjenek a kormányzással. Kelemen Hunor hozzátette, hogy ha a PSD így folytatja, 

akkor a 2020-as választásokig még lesz öt-hat miniszterelnöke az országnak. „Így nem 

lehet kormányozni” – szögezte le a pártelnök. Kelemen elismételte, amit már korábban is 

mondott: mivel nem ismeri Viorica Dăncilăt ezért nem akar sem véleményt 

megfogalmazni, sem pedig előítéletekkel viseltetni a személye iránt. „A politikában a 

legfontosabbak a személyes tapasztalatok, nem pedig az, hogy bizonyos politikusokról mit 

mond a sajtó” - mondta. A jövőbeli tervekről annyit mondott, hogy február elején lesz a 

pártnak egy gyűlése, amelyen kiértékelik az elmúlt évet és leszögezik a jövőbeli terveket is. 

Kelemen Hunor leszögezte, hogy pártja bizakodó, a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 

ügyében, tavaly ősszel már tárgyalt a köztársasági elnökkel, aki elmondta, hogyha a 

parlament elfogadja az alapításhoz szükséges törvényt, akkor ő alá fogja írni. 

 

Provokációnak tartja a román külügy a HVIM budapesti akcióját 

Elítélte és provokációnak nevezte a román külügyminisztérium, hogy a HVIM tagjai Mihai 

Tudose kormányfő kijelentésére válaszul székely zászlóval letakarták Románia budapesti 
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nagykövetségének a román címerrel ellátott tábláját a diplomáciai képviselet bejáratánál. 

A román külügyminisztérium szerint a hasonló cselekedetek célja a nemzeti jelképek 

becsmérlése. Teodor Meleşcanu tárcavezető az üggyel kapcsolatban közölte, a 

külügyminisztérium „megbeszélést fog tartani” Magyarország bukaresti nagykövetével a 

budapesti román nagykövetségnél a hétvégén történt incidens kapcsán, és fokozott 

biztonsági intézkedéseket kér majd a magyar hatóságoktól.  

Mint ismeretes, Mihail Tudose volt román miniszterelnök szerdán a Realitatea TV egyik 

műsorában kifejtette véleményét a nemrégiben lezajlott erdélyi magyar politikai pártok 

vezetőinek találkozójáról, ahol az autonómiaelképzelések összehangolásáról írtak alá 

nyilatkozatot. Mihail Tudose úgy fogalmazott, hogy nem akarja figyelmen kívül hagyni a 

témát, az autonómia követelések az egység helyett a folyamatos harcot generálják, és 

„hogyha a székelyföldi intézményekre kiteszik a székely zászlót, akkor azok is lógni fognak 

akik kitették azt. A székelyek autonómiájáról szó sem lehet..”A volt miniszterelnök 

kijelentése nagy port kavart és heves reakciót váltott ki mind az erdélyi, mind a Kárpát-

medencei és az anyaországi magyarság körében. Mihail Tudosét több magyar politikus 

lemondásra szólította fel, Szijjártó Péter pedig berendelte a budapesti román nagykövetet 

 

Kövér: a magyar a megmaradás nemzete 

A történelem ugyan szétválasztotta és szétszórta, de a kultúrájuk megtartja a magyarokat, 

ezért a magyarság nem a szétesés és a szétszóródás, hanem a megmaradás nemzete – 

jelentette ki Kövér László Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a magyar kultúra 

napja alkalmából rendezett ünnepségen. Az Országgyűlés elnöke a helyi művelődési 

központban tartott ünnepségen „a nyelvben és a hitben gyökerező” magyar kultúra össze- 

és megtartó erejéről, a kultúra szerepéről, a közösségre gyakorolt hatásáról és 

megtartásának fontosságáról beszélt. Elmondta: a magyarság, amelynek más nemzetektől 

eltérően a történelem viharaival dacolva sikerült megmaradnia, akkor lesz a legnagyobb 

veszélyben, ha feladja magát, kultúráját, mert a kultúra a jövő kialakításának tartaléka, az 

önmegvalósítás és az önvédelem eszköze is. „A nyelvben és a hitben gyökerező kultúra 

nem pusztán felgyülemlett tudás, nem pusztán közös információhalmaz, nem pusztán a 

történelmi idő és a földrajzi tér korlátain átívelő műveltség, hanem az életet szabályozó 

alapelvek összessége, értékrend és szenvedély, amely az önmegvalósítás és önvédelem 

legmélyebb és legerősebb eszköze” – fogalmazott Kövér László. Hangsúlyozta: a kultúra 

azonban csak akkor és csak addig tart meg egy közösséget, amíg a közösség is képes 

megtartani a kultúráját, amivel nem csak saját magának, de elődeinek is tartozik. 
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A szabadkai magyar főkonzulátus segít a regisztrálásban 

Március 24-ig kell felvetetniük magukat a központi névjegyzékbe a Nemzeti Választási 

Irodánál azoknak a külhoni magyaroknak, akik részt szeretnének venni az április 8-i 

országgyűlési választáson. A regisztráció végéig Magyarország szabadkai főkonzulátusa 

segítséget nyújt minden magyar állampolgársággal rendelkező személynek- mondta Babity 

János, Magyarország szabadkai főkonzulja. „Aki már levélszavazóként regisztrált, de az 

előző választások óta a személyes adataiban változások történtek, például anyakönyvi 

ügyek, házasság utáni névváltozás, hasonló jellegű ügyek, vagy lakcíme megváltozott, 

ezekben az esetekben pedig módosítási segítséget nyújtunk, hogy ezt követően adatai már 

hitelesen szerepeljenek a levélszavazók névjegyzékében” – fejtette ki a főkonzul. 

 

 

Szijjártó: a magyar kormány kész a megállapodásra, ha az találkozik 
a kárpátaljai magyarok érdekével 

A magyar kormány kész a konzultációra és a megállapodásra is az ukrán oktatási törvény 

ügyében, de csak ha akkor, annak tartalma a kárpátaljai magyarok érdekével, akaratával 

találkozik – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető 

megbeszélést folytatott Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökével, majd közös sajtótájékoztatójukon kiemelte: Magyarországnak 150 ezer érve van 

arra, hogy miért érdekelt az erős és demokratikus Ukrajnában, a jó magyar-ukrán 

együttműködésben, hiszen 150 ezer magyar él Ukrajna területén, alapvetően Kárpátalján. 

Szijjártó Péter kifejtette: a határokon túl élő minden magyar nemzeti közösség érdeke az 

adott ország és az anyaország jó együttműködése, ezért törekednek az együttműködésre a 

kölcsönös tisztelet alapján minden szomszédos országgal. Magyarország volt a 

leghangosabb támogatója Ukrajna európai integrációs folyamatának, ezért Magyarország 

és a magyar nemzeti közösség „hátba szúrásaként” élték meg, hogy az ukrán parlament 

elfogadta az új oktatási törvényt, amely alapvetően csorbítja a kisebbségek jogait – 

emlékeztetett. Kijelentette: Magyarországnak továbbra is az az álláspontja, hogy ez a 

törvény ellentétes a nemzetközi és az európai jogszabályokkal, a kétoldalú 

megállapodásokkal, így az ukrán-magyar alapszerződéssel. Mindez egybeesik az EU 

elvárásaival, amelyek szerint szerzett kisebbségi jogot elvenni nem lehet, a kisebbségeket 

érintő változásokról konzultálni kell a kisebbségekkel, továbbá a Velencei Bizottság 

ajánlásait, döntéseit végre kell hajtani – sorolta. Hozzátette: az utóbbi alapján a 

leghatékonyabb módja a helyzet feloldásának az érintett cikkek módosítása, de a Velencei 

Bizottság döntése óta sem a magyar kormánnyal, sem a kárpátaljai magyarokkal nem 

került sor ukrán kormányzati konzultációra. 
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Grezsa István átadta a Kárpátalja megyei gyermekkórház felújított 
tetőszerkezetét 

Ünnepélyesen átadta a Kárpátalja Megyei Gyermekkórház fertőző osztályának 4,5 millió 

forintos magyar kormánytámogatással felújított tetőszerkezetét Grezsa István 

kormánybiztos csütörtökön Munkácson. Az átadási ünnepségen Grezsa István elmondta, 

közel két évvel ezelőtt járt a megyei gyermekkórházban, ahol megdöbbenéssel tapasztalta, 

hogy évek óta beázik a fertőző osztály több mint száz éves épületének a teteje, és méltatlan 

körülmények között folyik a betegek gyógyítása. Ekkor született a döntés arról, hogy 

Magyarország 4,5 millió forinttal járul hozzá a mintegy 800 négyzetméternyi tetőszerkezet 

felújításához, de bürokratikus akadályok miatt a munkálatokat csak mostanra sikerült 

befejezni – tette hozzá. A kormánybiztos emlékeztetett arra, hogy 2016-ban a magyar 

kormány döntést hozott arról, hogy öt éven át biztosítja Kárpátalja korosztályos 

védőoltásokkal történő teljes ellátását, évenként mintegy egymilliárd forint értékben. 

Jelenleg Ukrajnában, így Kárpátalján is terjed a kanyaró, s Magyarország oltóanyaggal is 

segíti a szomszédos ukrajnai megyét, mert a gyermekek kanyaró elleni oltottsága alig 25 

százalék – mondta. Megjegyezte, hogy Magyarország idén is folytatja Kárpátalja egész 

társadalmát érintő egészségügyi támogatását. Ezekkel a gesztusokkal Magyarország azt a 

szándékát nyilvánítja ki, hogy Ukrajna megbízható és jó szomszédja kíván lenni.  

 

Exportkonferencia a külpiacra lépés elősegítése érdekében 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) első alkalommal szervezett exportkonferenciát 

Horvátországban. Oláh Zsanett, az MNKH vezérigazgatója elmondta, a gazdaságfejlesztési 

programban nyertes horvátországi magyar pályázók mintegy 210 millió forint értékben 

vásároltak termelőeszközöket és különböző mezőgazdasági berendezéseket magyarországi 

cégektől. A vezérigazgató több olyan drávaszögi családi vállalkozást is meglátogatott, 

amelyek az MNKH közreműködésével magyarországi vállalkozásokkal bonyolítottak le 

sikeres ügyleteket. Oláh Zsanett kiemelte: az MNKH és a magyar kormány számára is 

fontos célkitűzés, hogy növelje a magyar exportvállalkozások számát, valamint hogy 

segítse a határon túli területeken élő magyar vállalkozók helyben boldogulását. A 

vezérigazgató szerint a vállalkozások ereje abban van, hogy a határok két oldalán élő 

magyar vállalkozások együtt tudnak működni.  
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