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Megkezdődött a 2018 a külhoni magyar családok éve 
programsorozat 

A családokat segítő pályázatok mellett tudományos kutatások, képzések, táborok 

szerepelnek a „2018 a külhoni magyar családok éve" programban – mondta Szilágyi Péter, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a tematikus év nyitó 

rendezvényén pénteken Budapesten. A helyettes államtitkár kiemelte: egymilliárdos keret 

áll rendelkezésre a külhoni magyar családok éve programjaira, és 500 millió forint a 

korábbi tematikus évek folytatására. Szilágyi elmondta: a külhoni magyar vállalkozások 

számára pályázatot hirdetnek, a cél, hogy családbarát vállalkozásokat hozzanak létre, 

illetve a meglévők fejlesszék szolgáltatásaikat. Emellett a szakmai gyakorlatokat, a 

betanítást is szeretnék segíteni – közölte a helyettes államtitkár, kiemelve: jövő év február 

végéig több száz diáknak kívánnak ilyen lehetőséget biztosítani. Jelezte: 3-6 millió forint 

közötti összegre pályázhatnak a nem mezőgazdasági vállalkozók, és 3-4,5 millió forintos 

összegre a mezőgazdasági vállalkozók. A pályázatok február-márciusban jelennek meg, a 

teljes keret 500 millió forint. Külhoni magyar kisközösségeket – települési 

önkormányzatokat, civil szervezeteket, egyházi közösségeket – is támogatnak majd 200 

millió forinttal, a cél családbarát tevékenységek elindítása – közölte. 

 

Novák Katalin: elindult a határon túli családokat támogató 
Köldökzsinór program 

Elindult a határon túl élő családokat segítő Köldökzsinór program. A támogatásokkal a 

kormány anyagilag is el akarja ismeri azokat, akik magyar gyermeket vállalnak a világ 

bármely pontján – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériuma család- és ifjúságügyért 

felelős államtitkára. Novák Katalin közölte: a január 1-jén elindított program egyik eleme a 

64 125 forintos egyszeri anyasági támogatás, a másik pedig a babakötvény, amelynek 

elindításához az állam 42 500 forintot biztosít, később pedig évenként kamattámogatást. 

Eddig 523 határon túli család igényelte az anyasági támogatást – fűzte hozzá. Azt 

hangoztatta, minden magyar gyerek kincs, bárhol szülessen is. Elmondta, erőforrásként 

tekintenek a csaknem 4,5 millió határon túl élő nemzettársunkra is, akik szintén 

hozzájárulhatnak a magyarság gyarapodásához. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára is azt hangoztatta, hogy a magyar nemzet számára a Magyarországon, 

a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyar családok jelentik a legfontosabb 

értéket. Közölte, tavasszal több pályázatot is meghirdetnek a határon túl élő magyarok 

számára. Ezek között említette a családokat segítő szolgáltatásokat indító vállalkozók 

számára kiírt 500 millió forintos pályázatot. A várandósságot és a gyermekszületést pedig 

egy 150 millió forintos egészségügyi eszközbeszerzési pályázattal segítenék. Elmondta azt 
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is, hogy szeretnék a védőnői szakmai hálózatot kiterjeszteni, elérhetővé tenni a határon 

túli magyarok számára is. 

 

Potápi: a magyar diaszpórán belül kitüntetett helyet foglal el a 
zsidóság 

A magyar diaszpórán belül kitüntetett helyet foglal el a magyar zsidóság – mondta Potápi 

Árpád János a Többes kötésben: magyar-zsidó múltak és égtájak címmel megrendezett 

konferencián hétfőn Budapesten. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról beszélt: az 

elmúlt évszázadban számtalan zsidó ember vándorolt ki a mostani államhatáron belüli 

területekről és a történelmi Magyarország vidékeiről, Erdélyből, a Felvidékről, 

Kárpátaljáról és a Délvidékről is Európa más országaiba, az Amerikai Egyesült Államokba 

vagy Izraelbe. Kiemelte: minden kivándorolt magyar zsidó vitt magával valamit magyar 

örökségéből, amit a mai napig őriz Los Angelesben vagy Tel-Avivban. Mindannyian 

képviselik a magyar nemzetet és a magyar kultúrát – tette hozzá Potápi Árpád János. Az 

államtitkár szerint „meg kell látnunk és ismernünk közösségeink sokszínűségét, és ebben a 

folyamatban különösen fontos a kulturális párbeszéd”. Potápi Árpád János kitért arra is, 

hogy a világon egyre több országban felismerik a külhonban élő nemzettársakkal való 

kapcsolattartás és kapcsolatépítés fontosságát. Magyarország esetében ez különösen 

fontos, hiszen szerte a világban kiterjedt magyar diaszpóraközösség él. 

 

Balog Zoltán: nincs erős Európa erős nemzeti identitás nélkül 

Csak az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosításával és erős nemzeti identitással 

lehet erős Európa a 21. században – jelentette ki Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere hétfőn Berlinben Hartmut Koschyk, a német szövetségi kormány kivándorlási 

kérdésekért és nemzeti kisebbségekért felelős egykori megbízottja Heimat, Identität, 

Glaube (Haza, identitás, hit) című könyvének bemutatóján.  A miniszter hangsúlyozta: a 

magyar kormány azért küzd a nemzeti identitások elismeréséért, hogy „az erős nemzeti 

identitások és nemzetek összefogjanak egy erős Európáért”. Mint mondta, nagy félreértés, 

hogy az erős identitások veszélyesek, mert éppen a meggyengült önazonosság és zavaros 

önértelmezés tesz kiszolgáltatottá a manipulációval és a gyűlöletkeltéssel szemben. Az erős 

21. századi Európa elképzelhetetlen az őshonos nemzetiségek jogainak garantálása nélkül, 

ami egyaránt vonatkozik határon túli magyarokra, a határon túli németekre, vagy éppen 

romákra – húzta alá Balog Zoltán. Az együttélés alapja, hogy mindenkinek joga van a saját 

hazájához, és senki sem érezheti magát a hazájában „másodrangú állampolgárnak csak 

azért, mert nem az államnemzethez tartozik” – tette hozzá a miniszter.  
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Elérte a 600 ezret a kisebbségvédelmi európai polgári 
kezdeményezés támogatóinak száma 

Elérte a 600 ezret az őshonos európai kisebbségek jogainak európai uniós(EU-) szintű 

védelmét sürgető Minority SafePack (kisebbségi biztonsági csomag) európai polgári 

kezdeményezés aláíróinak száma - jelentette be az Európai Nemzetiségek Föderatív 

Uniójának (FUEN) elnöke csütörtökön Berlinben. Vince Loránt a FUEN nemzetközi 

médiafórumán a közmédiának adott nyilatkozatában kiemelte, hogy nyolc hét maradt a 

kezdeményezés érvényességéhez szükséges egymillió aláírás összegyűjtésére. A 

kezdeményezés "páratlan alkalom" az őshonos kisebbségeknek, hogy felhívják magukra a 

figyelmet, és változást érjenek el az uniós szintű kisebbségvédelemben, amely "ebben a 

pillanatban nulla szintű" - mondta Vince Loránt. Követelni kell, hogy az EU alkosson 

jogszabályokat a területén élő 50 millió őshonos kisebbségi védelmében, hogy "a 

sokszínűség ne csak mottó legyen" - tette hozzá. 

 

Megalakulásának tizenötödik évfordulóját ünnepelte a Macedóniai 
Magyarok Teleház Szervezete 

A Macedóniai Magyarok Teleház Szervezete az országban élő maroknyi magyarság 

számára szigetet biztosít és megtartó erővel bír az asszimilációval szemben - a 

Miniszterelnökség szombati közleménye szerint ezt hangsúlyozta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára péntek este a szervezet 

fennállásának 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen Szkopjében. Az MTI-

hez eljuttatott közlemény szerint az államtitkár úgy fogalmazott: a szervezet 15 évvel 

ezelőtt magára vállalta, hogy a területen élő magyarságot képviseli és a mai napig 

kulcsszerepet játszik a magyar kultúra ápolásában, a magyar tudományos eredmények 

terjesztésében, valamint a macedón-magyar baráti kapcsolatok erősítésében. Az 

államtitkár felidézte: a macedóniai Krusevo város 1956 őszén 550 magyar menekültet 

fogadott be, akik hazájukat elhagyni kényszerülve befogadó közösségre, szabadságra és 

hazára leltek itt, amiért Magyarország hálával tartozik. 

 

A cserkészek őrző-védő tevékenysége a magyarság 
megmaradásának biztosítéka 

A cserkészség életforma és elköteleződés, olyan jellemformáló erő, mellyel a közösség 

tagjai a nemzeti kultúrát, hagyományt és identitást egészen gyermekkortól őrzik – 

hangsúlyozta Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára szombat este a 45. alkalommal megrendezett magyar cserkészbálon San 

Francisco-ban. A cserkészek őrző-védő tevékenysége az anyaországtól több ezer 
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kilométerre élő magyarság fennmaradásának biztosítéka – mondta a helyettes államtitkár 

kiemelve, hogy ami nekünk a Kárpát-medence ölén természetes és magától értetődő, az az 

itt élők számára folyamatos kihívás. „Éppen ezért büszkék vagyunk a több évtizede 

fennálló, nyugati-parton hagyományt teremtő Cserkészszervezetre”. A cserkészcsoportok 

mellett fontos kiemelni a Magyar Katolikus Misszió és a San Francisco Környéki Magyar 

Iskola áldásos tevékenységét is, amelynek tagjai nagyban hozzájárulnak a magyar kultúra 

virágzásához az Amerikai Egyesült Államok nyugati partján – hangsúlyozta Szilágyi Péter. 

 

Folytatja az RMDSZ a román kormánykoalíció pártjaival fennálló 
együttműködését 

Folytatja az RMDSZ a román balliberális kormánykoalícióval kötött megállapodásban 

rögzített együttműködést – döntötték el kedden a szövetség parlamenti frakciói. Kelemen 

Hunor szövetségi elnök a képviselőházi és szenátusi frakciók ülését követően közölte, 

szavazással döntöttek az együttműködés folytatása mellett. Hozzátette, az RMDSZ a 2016-

os választás követően kötött megállapodásban szereplő alapelvek mentén folytatja a 

párbeszédet a jövő héttől kezdődően különböző projektek kapcsán. Kelemen elsősorban a 

jelenlegi parlamenti politikai felállással, valamint a román ellenzéki pártok magatartásával 

indokolta a döntést, emlékeztetve, hogy csak a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a 

Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) alkotta koalíció vezetői voltak hajlandóak a 

párbeszédre az RMDSZ-szel. A politikus úgy vélte, hogy hiba lenne, ha az RMDSZ 

elszigetelné magát a törvényhozásban. Az RMDSZ elnöke hozzátette, a szövetség nem 

tudja átvinni törvénykezdeményezéseit harminc parlamenti képviselővel, ugyanakkor „a 

koalíciónak sokszor van szüksége a szövetség támogatására. 

 

Nyilvánosan bocsánatot kért Mihai Tudose az akasztós kijelentése 
miatt 

Nyilvánosan bocsánatot kért Mihai Tudose volt kormányfő, amiért mandátuma utolsó 

napjaiban egy tévéműsorban áttételesen akasztással fenyegette meg az autonómiát igénylő 

erdélyi magyarokat. „Nyilvánosan bocsánatot kérek azoktól a közösségektől vagy 

kisebbségek tagjaitól, akiket sértett a gyűlöletkeltésként vagy erőszakra való felbujtásként 

is értelmezhető nyilatkozatom” – írta csütörtökön a Facebook-oldalára a politikus. A volt 

kormányfő arról biztosította a közvéleményt, hogy a párbeszéd, a közösségek egymás 

iránti kölcsönös tiszteletének híve, és ellenzi az intolerancia és a gyűlöletkeltés bármilyen 

formáját. Szavai szerint levont egy tanulságot is: jobban oda kell figyelnie a nyilvános 

állásfoglalásaiban arra, hogy ne adjon teret olyan értelmezéseknek, amelyekkel maga sem 

ért egyet.  
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A magyar kormány 630 millió forinttal támogatja a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerületet 

A magyar kormány egy tavalyi döntése értelmében 630 millió forinttal támogatja a 

Királyhágómelléki Református Egyházkerület különböző fejlesztési terveit, amelyek 

szociális és oktatási intézmények, valamint közösségi és hitéleti célok támogatására 

irányulnak – jelentette ki Fülöp Attila, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára Nagyváradon. 

A helyettes államtitkár résztvett azon a sajtótájékoztatón, amelyen Csűry István püspökkel 

együtt számoltak be a tervekről. Fülöp Attila az MTI-nek telefonon elmondta: a 630 millió 

forintos támogatásból 150 milliót szociális intézményekre, 80 milliót oktatási 

intézményekre, és 400 millió forintot hitéleti és közösségi tevékenységekre fordítanak. A 

beruházások közül kiemelte a szatmárnémeti Láncos templom felújítását, amelyre 30 

milliót fordítanak, a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium 

korszerűsítését, amire 35 millió forintot költenek, illetve 90 millió forintot fordítanak a 

nagykárolyi Kálvin-központ befejezésére. Emellett hét egyházmegyei központot létesítenek 

280 millió forintból.  

 

Már 50 ezer aláírást gyűlt össze a Felvidéken a kisebbségvédelmi 
európai polgári kezdeményezés támogatására 

Elérte az 50 ezret a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés támogatására 

indított aláírásgyűjtéshez csatlakozók száma Szlovákiában – jelentette be Berényi József, 

az aláírásgyűjtés felvidéki koordinátora hétfőn a csallóközi Somorján. Az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által jegyzett Minority SafePack kisebbségvédelmi 

európai polgári kezdeményezés az egyes kisebbségi jogok EU-s kodifikálását célozza. A 

kezdeményezés támogatására 2018 áprilisáig több mint egymillió aláírást kell 

összegyűjteni az EU legalább 7 tagországában. Szlovákiában tavaly augusztusban indult 

meg az aláírásgyűjtés, amelynek menetét a Magyar Közösség Pártja (MKP) felügyeli, más 

nemzeti kisebbségek és különböző civil szervezetek közreműködésével. A vonatkozó uniós 

szabályozás szerint az aláírásgyűjtésben résztvevő minden országban – az ottani 

lakosságszám szerint megállapított – minimális szintet teljesíteni kell. Ez a minimum 

Szlovákiában kevesebb mint tízezer aláírás, amit már szeptember végére sikerült 

begyűjteni. A kezdeményezés felvidéki szervezői azonban ennél jóval többet vállaltak, 50 

ezer aláírásra tettek ígéretet, ezt a számot mostanra érték el. 
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Orbán-Pásztor-találkozó: továbbra is a nemzetépítés a legfőbb 
közös cél 

A magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozóról, a gazdaságfejlesztési programokról és a 

magyarországi választásokról is egyeztetett egymással hétfő délelőtt Orbán Viktor 

miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke az Országházban. A 

megbeszélés aktualitását az adta, hogy pénteken tartják a soron következő magyar-szerb 

kormányzati csúcstalálkozót Budapesten. Ezzel kapcsolatban a megbeszélésen kiemelték: 

a két ország együttműködése folyamatosan mélyül, és egyre konkrétabbá válik, egyre több 

területre terjed ki. A találkozón Orbán Viktor ismét hitet tett az Európai Unió nyugat-

balkáni bővítése mellett, ami a vajdasági magyarságnak is elsőrendű érdeke. Pásztor 

István tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy a VMSZ kormányzati szerepvállalásának 

köszönhetően a magyar közösség ma már megbecsült része a szerb társadalomnak. A 

tárgyaláson áttekintették a magyar kormány és a VMSZ közös gazdaságfejlesztési 

programjának eddigi eredményeit és a végrehajtás ez évi ütemezését. A feladatok 

teljesítése időarányosan jól halad – állapították meg, kiemelve a kisvállalkozások 

támogatásának erősítését, és a föld- illetve házvásárlási programot, ami a leginkább 

hozzájárul a vajdasági magyarok szülőföldön maradásához. 

 

350 vajdasági család nyert támogatást házvásárlásra 

Több mint 350 vajdasági család nyert támogatást falusi ház vásárlására a magyar kormány 

vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében, a vonatkozó pályázat második 

körének 197 nyertesével pénteken Szabadkán írták alá a szerződéseket. A majdnem 200 

pályázó összesen mintegy egymilliárd forint értékű vissza nem térítendő támogatást 

kapott. A programot a magyar kormány a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ) közösen 

indította. Pásztor István, a VMSZ elnöke a pénteki szerződés-aláírási ünnepségen 

kiemelte: a program keretében két év alatt 21 pályázat jelent meg négy körben. Hozzátette: 

ha lesz rá lehetőség, akkor az idén megismétlik a falusi házak vásárlására vonatkozó 

pályázatot, mert óriási az érdeklődés, és mindenkinek szeretnének segíteni. Kiss-Parciu 

Péter, Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának helyettes államtitkára a 

rendezvényen elmondta, hogy a gazdaságfejlesztési programot lebonyolító Prosperitati 

Alapítvány megbízható partnere a külügyminisztériumnak és a magyar kormánynak, a 

munka hatékonyságát pedig az is bizonyítja, hogy mostanáig több mint hétezer nyertes 

pályázóval írtak alá szerződést. Pásztor István kiemelte, az a cél, hogy miután az idei év 

végén lezárul ez a gazdaságfejlesztési ciklus, akkor egy újabb gazdaságfejlesztési 

programot tudjanak elindítani, amelyben a hangsúly a turizmusfejlesztésen lenne. 
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Gyújtópalackot dobtak a KMKSZ központi irodájára Ungváron 

Ismeretlenek vasárnap hajnalban gyúlékony folyadékot tartalmazó palackot dobtak a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) központi irodájának épületére Ungvár 

belvárosában, a megyei rendvédelmi szervek azonnal reagáltak az esetre. Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke az MTI-nek telefonon megerősítette, hogy garázda cselekményt 

követtek el a KMKSZ ungvári székháza ellen a hajnali órákban. Az épületben komolyabb 

kár nem keletkezett.  „Nagyon örülök annak, hogy a rendvédelmi szervek igen operatívan 

reagáltak a történtekre” – tette hozzá. Reményét fejezte ki, hogy a történteket a hatóságok 

gyorsan kinyomozzák, és az eset nem okoz kárt az ukrán-magyar kapcsolatokban. A 

Külgazdasági és Külügyminisztérium elítélte a KMKSZ ungvári épülete elleni támadást. 

Közleményükben leszögezték: „Elvárjuk az ukrán hatóságoktól, hogy mielőbb találják meg 

az elkövetőket, és derítsék fel, hogy mi motiválta őket tettük elkövetésekor. Elvárjuk az 

ukrán hatóságoktól, hogy garantálják a kárpátaljai magyarok biztonságát.” „A történtek is 

igazolják annak a magyar kezdeményezésnek a jogosságát, hogy az EBESZ ukrajnai 

megfigyelői ne csak az ország keleti, hanem az ország nyugati felében is legyenek jelen” – 

áll a minisztérium közleményében. 

 

Emmi: nyolcezer adag kanyaró elleni védőoltást juttat a kormány 
Kárpátaljára 

Nyolcezer adag kanyaró elleni védőoltást juttat a kormány Kárpátaljára – tájékoztatta az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma egészségügyért felelős államtitkársága az MTI-t. Az 

államtitkárság emlékeztetett, hogy a kormány tavalyi ötezer kanyaró elleni vakcinával 

támogatta a kárpátaljaiak járvány elleni védekezését. A védőoltások biztosítása a határon 

túli magyarság számára nemcsak a nemzeti összetartozás erősítésének lehetősége, hanem 

a határainkon túlról érkező járványügyi kockázat csökkentésének eszköze is. A határ menti 

területek járványügyi biztonságával hazánk járványügyi biztonsága is erősödik – írták. 

Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó hétfőn azt közölte, hogy Kárpátalján gyorsan 

terjed a kanyaró, de a megyében már két hete elfogyott az oltóanyag, és az Ukrán 

Egészségügyi Minisztériumnál süket fülekre találnak a vakcinák biztosítására vonatkozó 

kérések. 
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