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Ketten részesültek a Rákóczi Szövetség Esterházy-díjában az idén 

Marek Jedraszewski krakkói érseknek és Paulisz Boldizsárnak, a zoboralji Esterházy-

emlékhely létrehozójának adományozta a Rákóczi Szövetség az idei Esterházy-díjakat. A 

Parlamentben kedden tartott ünnepségen Kövér László, az Országgyűlés elnöke 

hangsúlyozta: van, amikor jelképesen egyetlen sorsban sűrűsödik a milliókat ért 

igazságtalanság, amikor milliók sorsa egyetlen életútban, egyetlen személyben, egyetlen 

névben testesül meg. A magyarok számára ilyen név Esterházy Jánosé. A gróf mélyen 

keresztény, tudatosan magyar és rendíthetetlen demokrata volt, olyan történelmi időkben, 

amelyekben ezen erények mindegyike halálos bűnnek számított – mondta Kövér László. 

Hozzátette: sorsa nemcsak magyar, hanem lengyel és közép-európai sors is. Kiemelte: mi, 

magyarok, lengyelek és közép-európaiak ezt a hitet és ezt az erőt szegezzük szembe a 

napjainkban ismét „ránk fenekedő” keresztényellenes, nemzetellenes és 

demokráciaellenes erőkkel.  

 

Várhatóan meglesz az egymillió aláírás a Minority SafePack 
keretében 

Várhatóan összegyűlik a szükséges egymillió aláírás az őshonos európai kisebbségek 

érdekében indított Minority SafePack kezdeményezés keretében – mondta Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár a kezdeményezésről rendezett rendezvényen. Az 

államtitkár felidézte: 2017 májusában a FUEN (az európai nemzetiségek föderatív uniója) 

15. kongresszusán indult el az akció, amelynek lényege, hogy hét uniós tagállamban 

egymillió aláírást kell gyűjteni április 3-ig, hogy az unió érdemben foglalkozzon az őshonos 

európai kisebbségekkel. Felhívta a figyelmet arra: 60-70 millió embert érint ez a kérdés 

Európa-szerte. A kezdeményezéshez Magyarország is kapcsolódott, s mostanra mindenhol 

felgyorsult az akció. Kitért arra: a 13 hazai nemzetiség is a kezdeményezés mellé állt, ez 

őket legalább annyira érinti, mint a magyarságot. Vincze Loránt, a FUEN elnöke közölte: 

úgy tűnik, megvan a szükséges hét tagállam, és már csak minimális számú aláírás 

hiányzik. Közölte: már most sikertörténet a kezdeményezés; a magyar nemzet, a határon 

túli magyarok, az európai őshonos kisebbségek közös sikere. Összességében nem magyar 

ügyről van szó, mostanra európai mozgalommá nőtte ki magát a kisebbségvédelmi 

kezdeményezés.  

 

A kultúrának a családok megerősítésében játszott szerepét 
bemutató konferenciát rendeztek Pécsett 

Mandulavirág Kulturális Konferencia címmel a kultúrának a családok megerősítésében 

játszott szerepét bemutató tanácskozást rendeztek pénteken Pécsett az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma (Emmi) kultúráért felelős államtitkárságának szervezésében. 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

  



 

 

 

 

 

 
3 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

előadásában hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitika terén nagyon jó eredményeket ért el a 

kormány 2010 óta. Ezek között említette a határon túli magyarokért való 

felelősségvállalást rögzítő Alaptörvény elfogadását, illetve az állampolgársági törvényt, 

amelyet a magyar nemzet és közigazgatás sikertörténetének nevezett.  A magyarországi 

programokkal párhuzamosan a kormány idén meghirdette a külhoni családok tematikus 

évét - jelezte a politikus, aki a többi között beszámolt arról is, hogy határon túli 

vállalkozásfejlesztésre, a kisközösségek támogatására és az egészségfejlesztésre is írnak ki 

pályázatokat 2018-ban. 

 

Szijjártó: tíz ideiglenes átkelőhely tart nyitva a választás napján a 
román határon 

A magyar és a román hatóságok megállapodtak arról, hogy április 8-án, a magyarországi 

országgyűlési választások napján is nyitva tart majd az a tíz ideiglenes határátkelőhely, 

amelyet jelenleg csak szombatonként használhatnak a két ország állampolgárai - közölte 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Marosvásárhelyen. A 

miniszter a magyar állam által finanszírozott Maros-mezőségi gazdaságfejlesztési 

programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány székházában tartott sajtótájékoztatóján 

elmondta: a választások napján közép-európai idő szerint 8 és 18 óra között tartanak 

nyitva az ideiglenes határátkelőhelyek, és ezzel könnyebbé válik a határ közelében élő 

magyarok számára a választásokon való részvétel. A marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium ügyére kitérve a miniszter kijelentette: a párbeszédben hisz, és nem az 

üzengetésben. Hozzátette: a Liviu Dragnea, a román kormánykoalíciót vezető 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke megígérte, hogy az iskola újraindulhat. „Komoly 

embernek ismerjük, bízunk benne, hogy amit vállalt, az teljesül” - jelentette ki a miniszter.  

 

Alkotmánybíróság: ellentmond a helyi autonómia elvének a 
vásárhelyi katolikus gimnázium újraalapításáról szóló törvény 

Alaptörvénybe ütközőnek minősítette hétfőn a román alkotmánybíróság a 

marosvásárhelyi római katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvényt. Valer 

Dorneanu, a taláros testület elnöke a döntést azzal magyarázta, hogy a parlament csak 

általános érvényű jogszabályokat hozhat, és nem szabályozhat törvénnyel egyedi eseteket. 

„A parlament nem fogadhat el olyan törvényt, amelynek egyetlen jogi személy számára 

vannak jogkövetkezményei, márpedig itt erről van szó. Nem a szülők, diákok, egyetemi 

hallgatók közötti viszonyt szabályozták, ott egy iskola megalapításáról van szó” - mondta 

az ülésről távozó Dorneanu, aki azonban nem volt hajlandó megállni, hogy válaszoljon az 
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újságírók kérdéseire. Az alkotmánybíróság később közleményben tudatta, hogy 

szavazattöbbséggel hozta meg döntését, amelyet arra alapozott, hogy a közoktatási 

tanintézeteket az önkormányzatok hozzák létre a tanfelügyelőségek láttamozása alapján, 

és a parlament beavatkozása az önkormányzatok hatáskörébe alkotmánysértő, mivel nem 

áll összhangban a törvényhozás általánosabb érvényű szabályozást célzó feladatával.  

 

Letöltendő börtönbüntetéssel sújtották Horváth Anna volt 
kolozsvári alpolgármestert 

Befolyással való üzérkedés és pénzmosás miatt első fokon két év nyolc hónap letöltendő 

börtönbüntetésre ítélte a kolozsvári táblabíróság pénteken Horváth Annát, Kolozsvár volt 

alpolgármesterét. Ugyanabban a perben a táblabíróság befolyással üzérkedés miatt két év 

hat hónap felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte Fodor Zsolt vállalkozót. Kelemen Hunor 

szerint nem az igazságosság, és nem a törvény érvényesült a pénteken első fokon 

letöltendő börtönbüntetésre ítélt Horváth Anna esetében. Az RMDSZ elnöke a közösségi 

portálon tett bejegyzésben kommentálta a kolozsvári táblabíróság ítéletét. Úgy vélte: a volt 

kolozsvári alpolgármester ügyében mondvacsinált bizonyítékokra alapozta a vádat az 

ügyészség, a bíróság jogszerűtlenül járt el, többszörösen nem tartotta be az eljárási elveket, 

procedúrákat. Az elmúlt 526 napban karaktergyilkosság történt. Jogállam az, ahol minden 

bizonyíték nélkül elítélhetnek egy embert? Jogállam az, ahol a nyilvános ítélethirdetést fél 

órával a betervezett időpont előtt, zárt ajtók mögött tartják meg? Mitől félhet az 

igazságszolgáltatás?” - tette fel a kérdést. 

 

Elutasította a közigazgatási bizottság az autonómiatervezetet – 
Kulcsár: a statútum járja tovább a maga útját 

Negatívan véleményezte és elutasításra javasolja a román képviselőház közigazgatási 

szakbizottsága kedden azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott 

törvénytervezetet, amely területi autonómiát irányoz elő a Székelyföldnek. A 

törvénytervezetet Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő tavaly decemberben egyéni 

törvénykezdeményezésként iktatta a képviselőházban. A bizottsági vitán az előterjesztő és 

az SZNT általa meghívott elnöke, Izsák Balázs is jelen volt és szót kapott. Rajtuk kívül a 

közigazgatási bizottság két RMDSZ-es tagja Csoma Botond és a - Seres Dénes bizottsági 

tag helyett jelen lévő - Márton Árpád frakcióvezető-helyettes érvelt a tervezet mellett. A 

Székelyföld autonómiájáról szóló statútumtervezet a törvényszövegek jogharmóniáját 

vizsgáló úgynevezett törvényhozási tanács negatív véleményezésével érkezett a 

közigazgatási szakbizottsága elé: a jogászok úgy értelmezték, hogy a törvénytervezet az 

egységes román nemzetállammal párhuzamos, különálló állami entitás létrehozását 

célozza, és mint ilyet alkotmányellenesnek minősítették.  

E
rd

é
ly

  



 

 

 

 

 

 
5 

 

Potápi: a szülőföldjükön boldoguló fiatalok a magyar jövőt erősítik 

A fiatalok a szülőföldjükön megszerzett tudással és helyben való érvényesülésükkel a 

magyar jövőt erősítik – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a felvidéki Dunaszerdahelyen, ahol köszöntőt mondott a 2015, a külhoni 

magyar szakképzés éve program keretében megvalósult fejlesztések átadásán. Potápi 

Árpád János köszöntőjében a külhoni magyar szakképzés éve program célkitűzéseiről, 

eddigi eredményeiről és a jövőben tervezett fejlesztéseiről szólt, rámutatva: a program 

célkitűzése a külhoni magyar fiatalok szülőföldön való boldogulásának elősegítése. Az 

államtitkár felidézte: a külhoni szakképzés éve program megvalósítása 2015-ben 

kezdődött, ám azóta is tart, s  keretében eddig a Felvidéken 170 millió forint támogatás 

felhasználásával 19 szakképző intézményt sikerült felújítani, fejleszteni. Hozzáfűzte: ebben 

az időszakban szerte a Kárpát-medencében összesen 888 millió forint felhasználásával 110 

felszerelt tanműhelyt, tangazdaságot adtak át. „Ma a Kárpát-medencében nincs olyan 

jelentős szakképző intézmény, amelyet ne támogatott volna a Miniszterelnökség 

államtitkársága” – mutatott rá Potápi Árpád János, hozzátéve: az idei évre a program 

folytatására 300 millió forint áll rendelkezésre, ebből az összegből 70 millió forint jut a 

Felvidékre. A dunaszerdahelyi magyar tanítási nyelvű szakközépiskola tavaly 30 millió 

forint összegű támogatást kapott, ennek segítségével valósultak meg a csütörtökön 

ünnepélyes keretek között átadott fejlesztések, amelyek leginkább számítástechnikai 

berendezések, illetve más taneszközök voltak. 

 

Andrej Kiska kinevezte Peter Pellegrini kormányát 

Andrej Kiska köztársasági elnök kinevezte az új szlovák kormányt. A miniszterelnök, Peter 

Pellegrini, a korábbi kormányhoz képest 6 poszton történt változás. A jelenlegi 

kormánnyal összehasonlítva a kormányfői tisztségen kívül változás történik a 

beruházásokért felelős miniszterelnök-helyettes posztján, a funkciót Richard Raši (Smer-

SD) fogja betölteni. A belügyminiszter Tomáš Drucker (Smer-SD), az egészségügyi 

miniszter Andrea Kalavská (Smer-SD), a kulturális miniszter Ľubica Laššáková (Smer-

SD), az igazságügy-miniszter Gál Gábor (Most-Híd) lesz. Peter Pellegrini új kormánya 

csütörtökön jóváhagyta programnyilatkozatát. Azonosult az eddigi Fico-kormány 

programjával, amelynek megbízatási időszaka a Kuciak-féle kettősgyilkosság miatt a 

tervezettnél korábban ért véget. A miniszterek a korábbi kormány programjában 

foglaltakat kívánják teljesíteni, amelyet 2016. április 26-án hagytak jóvá. Ezzel megőrizték 

a folytonosságot. Az aktuális társadalmi és politikai helyzettel kapcsolatban is állást 

foglaltak, és rámutattak a megoldáshoz vezető kiindulási pontokra. Deklarálták, a 
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nyilvánosság akarata, hogy az emberek valós életének, ne pedig a politikai polarizációnak 

és a társadalom megosztásának szenteljenek figyelmet. 

 

Orbán: olyan Európa és Magyarország kell, ahol a zsidók és a 
keresztények békében élhetnek 

Erkölcsi kötelességünk kiállni egy olyan Magyarország és Európa mellett, ahol a zsidók és 

a keresztények félelem nélkül élhetnek és gyakorolhatják vallásukat - jelentette ki Orbán 

Viktor miniszterelnök hétfőn a szerbiai Szabadkán. A kormányfő Aleksandar Vucic szerb 

elnökkel közösen felavatta a felújított szabadkai zsinagógát, és az ünnepségen beszédében 

kiemelte: ma olyan időket élünk, amikor "a múlt kaput nyit a közös jövőre", és ennek a 

jövőnek azt kell jelentenie, hogy a magyarok, a szerbek és a zsidók békében és 

biztonságban élhetnek együtt, ezért köszönet Aleksandar Vucicot, Szerbiát és a Vajdaságot 

is. Ez a jövő már elkezdődött, "a magyarok és a szerbek közösen írják" - fogalmazott. 

Orbán Viktor hangsúlyozta: a zsinagóga átadása üzenet, hogy ilyen az a világ ilyen, az az 

Európa, amelyben élni akarunk, amelyet képviselünk és amelyet meg is tudunk védeni. A 

miniszterelnök kifejtette: ma békében és biztonságban együtt ünnepeljük az épület 

újjászületését, mert abban az Európában élünk, ahol minden ember szabadon 

gyakorolhatja vallását. Ha viszont hagyjuk, hogy "Európa kulturális altalaját kicseréljék", 

akkor a jövőt mások írják majd helyettünk - magyarázta. 

 

Több mint 60 millió dinárral támogatja a tartományi kormány a 
nemzeti tanácsok működését 

A pénzt 15 Vajdaságban működő kisebbségi önkormányzat között osztják szét. A 

támogatásokról szóló szerződéseket Újvidéken írták alá. A legnagyobb támogatásban a 

Magyar Nemzeti Tanácsot részesítette a tartományi kormány. A mintegy 25 millió dinár 

egy részét az MNT a vajdasági magyar médiumok fejlesztésére szánja - mondta Hajnal 

Jenő. Az MNT elnöke kiemelte, a támogatásnak köszönhetően a hamarosan átadásra 

kerülő szabadkai Médiaháznál sor kerülhet további fejlesztésekre. Hozzátette: „a 

magánosítás hatásai a felszámolásra került helyi médiákban dolgozó magyar újságírókat is 

felölelte. Tehát úgy gondolom, hogy egy példás hálózatot, példás segítségnyújtást, és az 

egész Vajdaságra, Délvidékre kiterjedő hálózatot próbál kialakítani a vajdasági magyar 

médiaház. Ezért minden támogatást, segítséget megérdemel, arányainkhoz képest igen 

szerény módon, hiszen a magyar kormánynak köszönhetően a legnagyobb támogatás 

éppen onnan érkezett”. Jut pénz továbbá a Vajdasági RTV fejlesztésére is - tette hozzá 

Hajnal. Az MNT elnöke aláhúzta: fontos, hogy a választások évében lehetőséget kapnak 
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arra, hogy a nemzeti tanács úgy tudjon működni, hogy felkészüljön az év második felében 

esedékes nemzeti tanácsi választásokra. 

 

Grezsa István átadta az első kárpátaljai Magyar Házat Rahón 

Grezsa István kormánybiztos ünnepélyesen átadta a Felső-Tisza-vidék szórványmagyarság 

megmaradását szolgáló, 120 millió forintos magyar állami támogatással épült kárpátaljai 

Magyar Házat Az eseményről Grezsa István elmondta, a rahói Magyar Ház valódi 

befektetés a jövőbe, és az átadása több üzenetet is hordoz. „Azzal, hogy a Felső-Tisza-vidék 

közigazgatási és kulturális központjának számító Rahón, azaz egy olyan térségben adtunk 

át egy magyar közösségi teret, ahol néhány éve még visszafordíthatatlannak tűnt az 

asszimiláció és a nyelvvesztés, bizonyítjuk: a folyamat megállítható, sőt vissza is 

fordítható” – tette hozzá. Szerinte az, hogy ez sikerült, az elmúlt évek „szívós 

nemzetpolitikájának” és a római katolikus egyház, valamint a Felső-Tisza-vidéki 

magyarság összefogásának köszönhető, a térség oktatási-nevelési intézményeiben ugyanis 

egyre több magyar gyökérrel rendelkező és nem magyar nemzetiségű gyereket íratnak a 

szülők magyar iskolai vagy óvodai csoportba.  

 

Grezsa: Kárpátalján a magyar iskolaépítés a legjobb válasz az ukrán 
oktatási törvényre 

A magyar iskolaépítés a legjobb válasz Kárpátalján a kisebbségek anyanyelvi oktatási 

jogait szűkítő ukrán tanügyi törvényre – jelentette ki Grezsa István kormánybiztos 

pénteken Munkácson, amikor ünnepélyesen átadta a Szent István Római Katolikus 

Líceum magyar állami támogatással létesült új szakkollégiumi épületét. Beszédében a 

kormánybiztos hangsúlyozta, üzenetértékkel bír, hogy új épületszárnnyal bővül a 

munkácsi római katolikus líceum, főképp a fél éve elfogadott új ukrán oktatási törvény 

magyar anyanyelvi oktatást korlátozó 7. cikkelye által kiváltott magyar-ukrán vita 

tükrében. A törvény, ha módosítás nélkül vezetik be, hátrányosan érint minden kárpátaljai 

magyar oktatási intézményt – tette hozzá, kiemelve: „erre a legjobb válasz a magyar 

iskolaépítés és az a hit, amely a római katolikus egyházat jellemzi Kárpátalja minden 

szegletében. A hit pedig nem szól másról, mint arról, hogy építkezünk, ami azt jelzi, hogy 

ezer év után is magyarként akarunk élni mind Kárpátalján, mind a Kárpát-medencében, 

mind az anyaországban, valamennyi felekezet a maga hite szerint.” 
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Sok év után visszatért a magyar diplomáciai jelenlét Lendvára 

Sok-sok év után visszatért a magyar diplomáciai jelenlét Lendvára, a szlovéniai magyarság 

fővárosába – mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

parlamenti államtitkára csütörtökön a szlovéniai Lendván a magyar főkonzulátus új 

épületének megnyitásán. Kiemelte: ez a huszonharmadik olyan külképviselet, amelyet az 

elmúlt négy évben Latin-Amerikától Kelet-Ázsiáig megnyitottak vagy újra nyitottak. 

„Viszont a szívünkhöz a Kárpát-medencei képviseletek állnak a legközelebb, amelyekhez 

Lendva is sorolandó” – mondta. Hangsúlyozta, hogy Lendva kiemelt helyen szerepel a 

magyar kormány térképén, és a szlovén kormánnyal és néppel fenntartott kiváló viszonyt 

tükrözi, hogy ilyen gyorsan újjá tudták építeni a külképviseletet. Magyar Levente úgy vélte: 

az elmúlt években olyan mértékben tudták segíteni a határon túli közösségeket, mint soha 

korábban. A Magyarország és Szlovénia közötti közös projekteknek pedig a muravidéki 

magyarok is haszonélvezői – tette hozzá. 
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