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Potápi: 1,3 milliárd forintos pályázati forrás a külhoni magyar 
közösségek támogatására 

A külhoni magyar közösségek támogatása, identitásuk erősítése és szülőföldön való 

boldogulásuk elősegítése érdekében több mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg 

pályázatokat kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Potápi Árpád 

János elmondta: a Magyar kultúráért és oktatásért pályázatra 1,1 milliárd forintot 

különítettek el, míg a testvér-települések kialakítását célzó felhívásra 250 millió forint áll 

rendelkezésre. A Magyar kultúráért és oktatásért pályázatról elmondta: egy központi és 

négy regionális felhívást tette közzé, a központi keretre 700 millió forint áll rendelkezésre. 

Az erdélyi regionális keret 168 millió forint, a felvidéki 92, a vajdasági 80 millió forint, míg 

a kárpátaljai 31 millió forint. Emellett Kárpátalja esetében meghívásos pályázatot is közzé 

tettek 29 millió forintos kerettel – ismertette a nemzetpolitikai államtitkár. Reményének 

adott hangot, hogy idén is számos szervezetet, önkormányzatot tudnak segíteni, tavaly 

3000 szervezet tevékenységéhez járultak hozzá – jelezte Potápi Árpád János. A 

testvértelepülési pályázatról közölte: az egy pályázattal elnyerhető összeg 500 ezer és két 

millió forint közötti. Az államtitkár a magyar-magyar kapcsolatok ápolását, az 

önkormányzatok, és a civil szervezetek közötti együttműködés erősítését jelölte meg a 

felhívás céljaként. 

 

Harminc külhoni magyar jogászhallgató kapott Szász Pál-ösztöndíjat 

Harminc külhoni magyar jogászhallgató nyerte el a Szász Pál tanulmányi ösztöndíjat, 

amelyre a Magyarországgal szomszédos országokban vagy a diaszpórában élő, 

jogászképzésben részt vevő hallgatók jelentkezhettek – közölte a Miniszterelnökség. A 

nemzetpolitikai államtitkárság augusztusban hirdette meg idei felhívását a Szász Pál 

tanulmányi ösztöndíjra. A támogatást elnyerő pályázók között 21 erdélyi, hét vajdasági és 

két  felvidéki fiatal van. Az ösztöndíjat elnyerő hallgatók 12 hónap alatt 600 ezer Ft 

támogatásban részesülnek, a pályázat teljes kerete 18 millió forint. Az ösztöndíjasokat év 

közben ügyvédek segítik, nyári gyakorlatukat pedig egy ügyvédi irodánál töltik. A szakmai 

programban közreműködik a Budapesti Ügyvédi Kamara. 

 

Több mint 150 helyszínen rendeztek programokat a Mátyás király-
emlékév keretében 

Csibi Krisztina, a program lebonyolításáért felelős Magyarság Háza igazgatója a Magyar 

Nemzeti Levéltárban (MNL) tartott, hétfői sajtótájékoztatón felidézte, hogy egy évvel 

ezelőtt bízta meg az intézményt Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a sorozat 

lebonyolítására. Ennek keretében az intézmény több szakmai szervezet segítségével 

koncertek, kiállítások, színházi előadások, mesemondó versenyek, tanulmányi vetélkedők, 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

  

 



 

 

 

 

 

 
3 

tudományos konferenciák, zarándoklatok, szabadtéri reneszánsz programok, öltözet-, 

fegyver-, étel- és italbemutatók, jótékonysági rendezvények során emlékezett meg a 

királyról. Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatója a rendezvényen 

bemutatta a Mátyás király-év emlékérmét is. A különlegesen nagy méretű, ezüst- és 

színesfém érmét 20 000 és 2000 forint névértékben bocsájtotta ki az MNB hétfőn. Az 

ezüst- és a színesfém változat azonos érmeképpel rendelkezik, csak értékjelzésükben 

térnek el. Az emlékérmék motívumválasztásukkal Mátyás uralkodását komplexen 

mutatják be. 

 

Szili: az EU-nak a hatáskörébe kellene vonnia az őshonos 
kisebbségek jogvédelmét 

Az Európai Uniónak a hatáskörébe kellene vonnia az őshonos kisebbségek jogvédelmének 

ügyét - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Kárpát-medencei magyar 

jogvédelemről rendezett csütörtöki, budapesti konferencián. A határon túli 

autonómiaügyek egyeztetési eljárásaiban közvetítő miniszterelnöki megbízott a Kisebbségi 

Jogvédő Intézet rendezvényén tartott előadásában arról beszélt: jelenleg az EU 

"berzenkedik" attól, hogy a kérdéssel foglalkozzon. Mint mondta, az EU addig foglalkozik a 

kisebbségekkel kapcsolatos állami hozzáállással, amíg "egy-egy ország leteszi a vizsgát az 

uniós felvételi során", aztán nem foglalkozik vele, és bármilyen fellépést sürgetnek az 

autonómia területén, az EU a tagállami hatáskörre hivatkozva nem foglalkozik a kérdéssel. 

A miniszterelnöki megbízott előadásában azt vizsgálta, mennyire szolidáris Európa az 

őshonos kisebbségeivel, és úgy vélte, a jelenlegi szabályozás egyetlen pozitívuma, hogy az 

emberi jogok deklarálásán keresztül rögzíti az őshonos kisebbség tagjait egyes 

emberekként megillető jogokat, ugyanakkor hiányolta az őshonos kisebbség pontos 

definícióját, kifogásolta a közösségi védelem és a végrehajtási kontroll hiányát.   

 

Potápi: véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében  

Potápi Árpád János államtitkár szerint véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében. 

A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Csíki Székely Múzeumban beszélt erről péntek 

este, a Kratochvil Károly és a Székely Hadosztály című kiállítás megnyitóján. Potápi Árpád 

János kijelentette: Ma már nem kell országhatárokat megváltoztatni a magyarság 

megvédéséhez. „Véget ért a száz év magány korszaka. Gazdaságfejlesztő programokkal, 

tematikus évekkel, a kárpát-medencei oktatási és gazdasági tér létrehozásával mind-mind 

arra törekedtünk az elmúlt nyolc évben, hogy az Önök szülőföldön való boldogulását 

elősegítsük” - emelte ki az államtitkár. Felidézte, hogy nemrég a szerémségi Maradékon 

járt, ahol emlékeznek még arra, hogy 1918 októberében, néhány nappal a halála előtt a 
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településen járt Tisza István miniszterelnök. Összehívta a falu népét, és azt mondta nekik, 

hogy a monarchia a háborút elvesztette, de arra kérte őket, hogy őrizzék meg a hitüket, a 

magyarságukat. „Ezt mondhatta volna Erdélyben is, ha ide jön” - fogalmazott az 

államtitkár.  

 

Orvosi szolgálati lakásokat adtak át Csíkszeredában  

Új orvosi szolgálati lakásokat adtak át szombat délután Csíkszeredában, Potápi Árpád 

nemzetpolitikai államtitkár jelenlétében. A marosvásárhelyi székhelyű Studium – 

Prospero Alapítvány 2017 májusában kezdte el a csíkszeredai Studium–Prospero 

Szolgálati Lakások építési munkálatait. A Nefelejcs sétányon épült, 440 m² felületű 

épületegyüttes, a területrendezés, a parkolók kialakítása a Nemzetpolitikai Államtitkárság, 

a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Studium Állandó Támogatók támogatásával valósult 

meg mintegy 299 500 euróból. A vadonatúj épületegyüttes ünnepélyes átadásán részt vett 

Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, 

Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulja, Borboly Csaba, 

Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere. 

Dr. Vass Levente, a Studium – Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke ünnepi beszédében 

üdvözölte a nemzetpolitika koherens támogatáspolitikáját, amelynek alapja, hogy Erdély-

szerte egységesen, szakterületenként jól átgondolt stratégiák mentén kell segíteni a 

szülőföldön maradást. Ez érvényes az egészségügyi szolgáltatáspiacra is, hangsúlyozta. 

 

Mezei Jánost választotta elnökévé az erdélyi Magyar Polgári Párt  

Mezei Jánost, Gyergyószentmiklós volt polgármesterét választotta elnökévé szombaton 

tartott 6. országos tanácsán a Magyar Polgári Párt (MPP). A Gyergyószentmiklóson tartott 

rendkívüli országos tanácson Mezei János egyedüli jelölt volt az elnöki tisztségre, a száz 

leadott szavazatból 88-at szerzett meg. Mezei János korábban a párt választmányát 

vezette. A tanácskozást megelőzően Biró Zsolt elnök és a párt elnöksége benyújtotta a 

lemondását. A politikus felszólalásában kijelentette: úgy érzi, mind a parlamenti 

képviselői, mind a pártelnöki munka teljes embert kíván, és a továbbiakban a parlamenti 

munkára kíván összpontosítani. A leköszönő pártelnök elismerte: döntése hátterében a 

párt identitásmegőrzése körüli véleménykülönbségek állnak. Úgy vélte: az a kérdés, hogy 

képes lesz-e a párt az önállóságát is megőrizni, ugyanakkor a többi politikai szervezettel is 

összefogni. Az MPP legfontosabb döntéshozó szerve a párt alapszabályának a 

módosításával összeférhetetlenné tette a pártelnöki tisztséget a más politikai szervezet 

színeiben szerzett mandátummal. Ezzel elsősorban a leköszönő elnöknek üzent, aki egy 

másik MPP-s politikussal együtt az RMDSZ listáján szerzett mandátumot a román 

parlament alsóházában. 
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Gazdaságélénkítés ellenszélben – nehéz mindenkivel elfogadtatni a 
magyar kormány erdélyi programját 

Riadalmat keltett Bukarestben, hogy nemcsak ígéret, de meg is valósul a magyar kormány 

erdélyi gazdaságfejlesztő programja, végül mégis sikerült meggyőzni a román 

politikusokat, hogy a támogatás a forrást nyújtó és a befogadó ország számára is előnyös, 

így zöld jelzést kapott. Kozma Mónika, az erdélyi programot lebonyolító Pro Economica 

Alapítvány ügyvezetője múlt hétfőn Sepsiszentgyörgyön a Tamás Sándor megyei 

tanácselnökkel és Antal Árpád polgármesterrel tartott sajtótájékoztatón elmondta, a 

nyáron három hónap alatt négyszer volt román–magyar külügyminiszteri találkozó ebben 

a témában, és sikerült elmagyarázni, hogy a projekt mindkét ország számára előnyös. A 

magyar kormány jövő évben 50 milliárd forintot szán külhoni – a teljes Kárpát-medencét 

érintő – gazdaságfejlesztési programokra. Ennek az összegnek a fele, 25 milliárd forint, 

azaz mintegy 70 millió euró jut Székelyföldre. Kozma Mónika elmondta, első lépésben a 

nagyberuházásokat támogatják, a mezőgazdaságra összpontosítva, a feldolgozóiparra, 

élelmiszergyártásra. De például a könnyűipar fejlesztésére is figyelnek, azt szeretnék 

elérni, hogy több területen integrátor jellegű beruházás valósuljon meg, melyek a 

beszállítóik, tehát a kisebb gazdák boldogulását is segítik. 

 

Jogerősen elutasították a sepsiszentgyörgyi iskola épületeinek a 
visszaszolgáltatását 

A román legfelsőbb bíróság csütörtökön jogerősen elutasította a sepsiszentgyörgyi Székely 

Mikó Kollégium államosított épületeinek a visszaszolgáltatását – közölte az MTI-vel az 

intézmény szóvivője. A bírói testület háromszori halasztás után hozott döntést a restitúció 

elutasításáról. Az ítélet kivonatában az szerepel, hogy a fellebbezést a legfelsőbb bíróság 

megalapozatlannak találta. A Székelyföld egyik legrangosabb iskolájaként számon tartott 

tanintézet épületeit az 1948-as kommunista államosítás során a református egyháztól 

vették el. A román állam 2002-ben visszaszolgáltatta az ingatlanokat a református 

egyháznak. Később azonban egy feljelentés nyomán a romániai korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) büntetőpert indított a visszaszolgáltatási kérelmet elbíráló bizottság tagjai ellen, 

akiket 2014 novemberében jogerősen felfüggesztett börtönbüntetésre ítéltek, az 

ingatlanokat pedig újraállamosították. Az egyház újabb restitúciós kérését 2016 májusában 

elutasította a restitúciós bizottság. Az elutasító határozat megsemmisítéséért indított 

perben első fokon eljáró brassói táblabíróság nem fogadta el az egyház érveit. A legfelsőbb 

bíróság a Brassóban 2016 decemberében hozott ítélet ellen benyújtott egyházi fellebbezés 

ügyében hirdetett ítéletet. 

Az üggyel kapcsolatban kiadott, Potápi Árpád János államtitkár által jegyzett 

közleményben a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága közölte: 

megdöbbentőnek és elfogadhatatlannak tartja a román legfelsőbb bíróság ítéletét, mellyel 
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jóváhagyták a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium államosítását. Kiemelték: az 

európai szellemiséget teljesen nélkülöző, a jogállamisággal teljes mértékben 

összeegyeztethetetlen döntés ellen a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a 

leghatározottabban tiltakozik. 

 

Megszűnt a nyomozás Zsák-Malina Hedvig ügyében 

Bizonyítékok hiányában a Győri Járási és Nyomozó Ügyészség megszüntette Zsák-Malina 

Hedvig ellen a nyomozást és ezzel a büntetőeljárást, amelyet a szlovák hatóságok 

indítottak hamis tanúzás és más bűncselekmények miatt. Az ügyészség szerint az adatok és 

a bizonyítási eszközök alapján nem lehet megállapítani hogy Zsák-Malina Hedviget nem 

érte támadás, ebből adódóan kétséget kizáró következtetést sem lehet levonni arra 

vonatkozóan, hogy hamis tanúvallomást tett volna. Mindezek mellett a nyomozás 

folytatása esetén sem várható eredmény. Az ügyészség az egyetlen okszerű és törvényes 

megoldásként szüntette meg a büntetőeljárást. A szlovák ügyészség 2014-ben a Nyitrai 

Járásbírósághoz benyújtott vádiratában azzal vádolta meg Malina Hedviget, hogy a rablás 

bűntette miatt 2006-ban indult rendőrségi nyomozás során tanúként való kihallgatásán 

valótlan vallomást tett. Zsák Malina Hedvig 2016 februárjában kérvényezte a Nyitrai 

Járási Bíróságnál, hogy ügyét magyarországi bíróságnak adják át. A magyar Legfőbb 

Ügyészség 2016. december végén döntött az ügy átvételéről. 

 

A Felvidéken a legfontosabb az identitás megerősítése  

Az elmúlt héten, november 16-án ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet, amely a Kárpát‑

medence magyar politikai és érdekképviseleti szerveinek a legnagyobb egyeztető fóruma, s 

amely lehetőséget ad az eredmények áttekintésére és a következő időszak feladatainak a 

meghatározására. Ez alkalomból leltárkészítésre kérte a Magyar7 Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, aki úgy véli, a Felvidéken is megvannak már a 

látható eredményei a fejlesztési programoknak, így azokat jövőre is folytatni kell. Az 

államtitkár értékelte a november 10-i önkormányzati választási eredményeket, a felvidéki 

magyarság helyzetével kapcsolatban pedig úgy fogalmazott: ebben a régióban a 

legfontosabb az identitás megerősítése. Hozzátette: „Ha erősítjük az oktatási rendszert, ha 

erősítjük a bölcsődéket, az óvodákat, az általános iskolákat, akkor olyan erős identitást 

adunk a gyerekeknek, amelyre a jövőben is lehet építeni. És akkor 50‑100 év múlva is lesz 

magyar.” 
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Szerepeljen a kisebbségvédelem az előcsatlakozási alapok céljai 
között 

„A nemzeti kisebbségek jogainak védelme kulturális és nyelvi sokszínűségük megőrzése is 

támogatandó célok között kell, hogy szerepeljen az előcsatlakozási alapok céljai között” - 

emelte ki felszólalásában Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a 2021-27-es 

időszakra vonatkozó előcsatlakozási alap (IPA III) rendelettervezett vitája során az EP 

külügyi bizottságában. „Az előcsatlakozási alapok szerepe, hogy a tagjelölt országokban 

segítse az intézményes és alapjogi reformokat. Sajnálattal állapítottam meg, hogy a 

Bizottság kihagyta a nemzeti kisebbségek jogainak védelmét a tematikus célok közül, 

habár a kisebbségvédelem alapértékként van meghatározva az alapítószerződésekben, 

továbbá szerves részét képezi a koppenhágai kritériumoknak is. Módosító indítványommal 

pótolni fogom ezt a hiányosságot, és a kisebbségvédelmet, a nemzeti kisebbségek 

kulturális és nyelvi sokszínűségük megőrzését a támogatandó célok közé javaslom” - 

értékelte Deli a Bizottság tervezetét.  

 

Porosenko 60 napos hadiállapot bevezetését javasolja 

Hadiállapot bevezetését javasolta hatvan napos időtartamra az ukrán Nemzetbiztonsági és 

Védelmi Tanács vasárnap éjjel tartott ülésén Olekszandr Turcsinov, a testület elnöke, amit 

Petro Porosenko államfő is támogatásáról biztosított. Porosenko közölte: kéri a 

parlamentet, hogy hétfőn rendkívüli ülésen vitassa meg a kérdést. Szavai szerint az ukrán 

hajókkal szembeni vasárnapi agresszió alapján nem zárható ki, hogy Oroszország további 

hadműveletekre készül Ukrajna szuverenitása és területi épsége ellen. Hangsúlyozta, hogy 

a hadiállapot bevezetése nem jelent „hadüzenetet”. „Semmiképpen sem jelenti azt, hogy 

Ukrajna bármilyen támadó műveletet készülne végrehajtani. Ukrajna senkivel sem akar 

háborúzni. A hadiállapotot kizárólag védelmi céllal vezetjük be” – szögezte le. Az elnök azt 

javasolta, hogy a parlament zárt ülésen tárgyalja meg a kérdést. A Kercsi-szorosnál történt 

orosz agresszió miatt riadókészültségbe helyezték közben az ukrán haditengerészet teljes 

állományát, minden hadihajót kivezényelnek a tengerre. 

Az ukrajnai helyzet alakulása miatt folyamatos a kapcsolattartás a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel (KMKSZ) – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn Bonnban. A miniszter hangsúlyozta: "nyilvánvalóan rossz hír, 

hogy ha a szomszédságunkban hadiállapotot vezetnek be".     Magyarországnak az az 

érdeke, hogy a szomszédságunkban mindenütt béke legyen, különösen olyan helyeken, 

ahol sok magyar ember él – mondta. Szijjártó Péter kiemelte: "Kárpátalján 150 ezres 

magyar nemzeti közösségünk van, az ő biztonságuk rendkívül fontos a számunkra". 
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Közölte: mindaddig, amíg a helyzet ennyire "ingatag", abban maradtak Brenzovics 

Lászlóval, a KMKSZ elnökével, hogy napi kapcsolatban maradnak, folyamatosan 

egyeztetnek. 

 

Magyar Levente magyar és ukrán projektek magvalósításáról 
tárgyalt Kijevben 

A politikai párbeszédben és a kárpátaljai kisebbség jogai körül kialakult nézeteltérések 

ellenére mostani megbeszéléseinken sikerült a két ország számára egyaránt fontos, 

konkrét projektjeinkre összpontosítanunk - összegezte tapasztalatait egynapos kijevi 

tárgyalásait befejezve Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára hétfőn az MTI-nek. Az államtitkár megbeszéléseket folytatott Vaszil Bodnar 

ukrán külügyminiszter-helyettessel, Volodmir Kisztyion miniszterelnök-helyettessel, 

Viktor Dovhany infrastrukturális miniszterhelyettessel, valamint Szlavomir Novakkal, az 

Ukravtodor állami útfenntartó vállalat igazgatójával. "Több olyan közös projekt is 

tárgyalás alatt áll, amelyek közelebb hozhatják majd az ukránokat a magyarokhoz, illetve a 

két országot egymáshoz" - mondta Magyar Levente. A részleteket ismertetve kiemelte, 

hogy a Wizzair légitársaság közvetlen légi járatot készül indítani Lemberg (Lviv) és 

Budapest között. 

 

Ismét magyarellenes óriásplakátok jelentek meg Kárpátalján 

A fasizmus legyőzésére szólító ukrán nyelvű magyarellenes óriásplakátokat helyeztek el 

ismeretlenek több helyen Kárpátalján. Az óriásplakátokon Hennagyij Moszkal, Kárpátalja 

megye kormányzója és Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

rektora látható, mögöttük pedig egy turulmadár. A rendvédelmi szervek és az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) nem tudja ki helyezte ki az óriásplakátokat. Mindazonáltal a 

jelek arra utalnak, hogy a mostani ügynek köze lehet ahhoz az esethez, amikor október 20-

án Állítsuk meg a szeparatistákat! felirattal és a kárpátaljai magyar közösség három 

vezetőjének a neveivel és fényképeivel jelentek meg óriásplakátok a főutak mentén 

Ungvár, Munkács és Beregszász körzetében. 

 

Az ukrán oktatási törvényről is tárgyalt a KMKF munkacsoportja 

Az ukrán oktatási törvényről és a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról tárgyalt a 

Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) szakpolitikai munkacsoportja 

kedden az Országházban – közölte a testület fideszes társelnöke az ülés után tartott 

sajtótájékoztatón. Vitányi István azt mondta, az első előadás rávilágított arra, hogy 

fokozatosan kiszorították a magyar nyelv használatát az oktatásból Kárpátalján, nem 

veszik figyelembe a kisebbségek érdekét. Kiemelte, hogy a Velencei Bizottság is állást 
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foglalt az oktatási törvényről: kérte az ukrán kormányt, hogy halassza el a hatálybalépést 

2023-ig, valamint vonja ki a magániskolákat a szabályozás alól. A magyar kormány 

mindent megtesz azért, hogy az Ukrajnában élő magyar közösség szabadon gyakorolhassa 

a nyelvét, és sok pénzt juttat Kárpátaljára – hangsúlyozta Vitányi István. Példaként 

említette, hogy jövőre 1,5 milliárd forint helyett már 3 milliárdot ad a szociális csomagban. 

Közölte, hogy nagy a hiány magyartanárokból Kárpátalján. Ezért a magyar kormány jövőre 

szinte megduplázza a nekik szánt évi juttatást: 270 ezer forintról 500 ezerre. Mivel az 

ottani nettó átlagjövedelem csupán havi 30-40 ezer forint, a kabinet tulajdonképpen 

megkétszerezi a pedagógusok fizetését – mutatott rá. Hangsúlyozta: a magyar kormány 

tehát nemcsak szóban, hanem tettekben is kiáll a kárpátaljai magyarok mellett. A 

gazdaságfejlesztés mellett a kultúrában, a szociális szférában és az oktatásban is jelentős 

segítséget nyújt. 

 

Magyar kormánytámogatással újították meg a Lemberg megyei 
Tuholka község görögkatolikus sziklakápolnáját 

Jelentős magyar kormánytámogatásból újult meg - viszonzásként az egykori vereckei 

millenniumi emlékmű magyar államnak történt átadásáért - a Lemberg (Lviv) megyei 

Tuholka település görögkatolikus sziklakápolnája, amelyet vasárnap szenteltek fel 

ünnepélyesen. Az ünnepi liturgia után a magyar kormányt képviselő Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos 

újságíróknak elmondta, hogy a magyar állam gesztusként, a jószomszédi kapcsolatok 

jegyében segítette a felújítási munkálatokat. Közölte, a magyar kormány a Bethlen Gábor 

Alapkezelő révén 12,5 millió forint támogatást nyújtott a Szent Kereszt felmagasztalásáról 

elnevezett sziklakápolna és környezete, így a dombon található görögkatolikus 

templomhoz vezető keresztút rendbetételéhez. Hozzátette, Kárpátalját és általában a 

magyar-ukrán kapcsolatokat nemcsak a Kárpátok Magyarország felé eső, hanem a 

Galíciára tekintő oldalán is lehet és kell is szolgálni. 

 

Orbán-Jankovics találkozó: a magyar-horvát viták nem hatnak ki a 
kisebbségi ügyekre 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban fogadta Jankovics Róbertet, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét - tájékoztatta az 

MTI-t a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan közlése szerint a megbeszélésen 

elhangzott: bár Magyarország és Horvátország között - a történelmi barátság ellenére - van 

néhány vitás kérdés is, ezek nem nyomják rá bélyegüket a magyar és a horvát nemzeti 
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kisebbségek helyzetére a két országban, és ebben komoly szerepe van a HMDK 

tevékenységének. Orbán Viktor és Jankovics Róbert áttekintették a magyar kormányzati 

segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája keretében megvalósult 

beruházások helyzetét, és egyeztettek az újabb fejlesztési tervekről.    Külön kiemelték a 

szentlászlói református templom felújítását és a kopácsi tangazdaság és ifjúsági központ 

kialakítását, valamint az eszéki magyar oktatási és művelődési központot, amely az 

óvodától az érettségiig biztosít anyanyelvű oktatási lehetőséget a magyaroknak - tudatta a 

sajtófőnök. 
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