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Potápi: sikeres volt a külhoni magyar családok éve program 

Hatékony és sikeres volt a 2018 - a külhoni magyar családok éve program - értékelt Potápi 

Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Kiemelte: a közel 

egymilliárdos keretből összesen 814 millió forintot pályázati úton osztottak ki, és közel 

200 millió forintból szakmai rendezvényeket, programokat valósítottak meg. Potápi Árpád 

János sajtótájékoztatóján elmondta, hogy 6500 családot és 10 ezer gyermeket tudtak 

elérni a program keretében. Felidézte, hogy a nyitórendezvényre 200 Kárpát-medencei 

családszervezet és vállalkozó érkezett, ezt követte a külhoni magyar családi nap az 

Országházban. Több Kárpát-medencei körutat is szervezetek, 5 helyszínen 300 

egészségügyi szakembert sikerült bevonni a programba. Egészségügyi szakemberek 

képzése két turnusban zajlott Budapesten, amelyet idén is folytatni kívánnak. 

Megtartották a vállalkozók hagyományos találkozóját is Mezőkövesden, illetve nyári 

képzéseket szerveztek. A Miénk a város programelemet szintén folytatták, a 6-10 éves 

külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak hirdetett versenyben több mint 5000 

gyermek vett részt, akik közül a legjobbak értékes ajándékcsomagokat nyertek 

közösségeiknek. Kitért arra, hogy 600 millió forintos kerettel vállalkozás fejlesztési 

pályázatot hirdetettek, és ebből 118 külhoni magyar projektet tudtak támogatni. Ezek 

szintén családbarát kezdeményezések voltak. Potápi Árpád János ismertette a legutóbbi, 

200 milliós kerettel a külhoni magyar civil és egyházi szervezeteknek és vállalkozásoknak 

meghirdetett pályázat eredményeit is. Közölte: 435 kérelem érkezett, ezek 52 százalékát 

nyújtották be a civil, nonprofit és egyházi szervezetek. A kérelmek közül 136-ot tudtak 

támogatni. Mára már nem csak az oktatás területén lehet az egységes Kárpát-medencéről 

beszélni, egyre inkább megvalósul az egységes gazdasági tér is - összegzett az államtitkár.  

 

Orbán Balázs: Egyetlen birodalom sem tekintheti másodrangúnak a 
magyarokat 

Egyetlen birodalom sem tekintheti másodrangú állampolgároknak a magyarokat, a 

magyarság a Kárpát-medencében mindenütt számíthat a magyar kormány támogatására – 

hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára 

hétfőn a székelyföldi Madéfalván, a településen több mint két és fél évszázada történt 

vérengzés évfordulóján. A Miniszterelnökség tisztségviselője a madéfalvi veszedelem több 

száz áldozatára emlékeztető, magyar kormánytámogatással nemrég felújított emlékműnél 

mondott beszédet, amelyet az MTI telefonos megkeresésére foglalt össze. Elmondta: a 255 

évvel ezelőtti tragikus Vízkeresztre emlékeztető mementó egyrészt az áldozatoknak állít 

emléket, ugyanakkor a kő súlyával üzeni a következő nemzedékeknek, hogy nincs általános 

igazság a történelemben, a magyarok és székelyek igazságát a magyaroknak és 

székelyeknek kell kivívniuk. A magyar kormány minden igyekezetével azon van, hogy 
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növekvő ereje szerint, növekvő mértékben Székelyföldnek a gazdasági fellendítését, az 

elvándorlás elleni küzdelmét és a kisebbségi jogokért, illetőleg az autonómiáért folytatott 

törekvéseit támogassa – hangsúlyozta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai 

államtitkára. 

 

Ferenc pápa június 1-jén tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói 
Nyeregben 

Június 1-jén, szombaton tart szabadtéri szentmisét a csíksomlyói hegynyeregben Ferenc 

pápa – közölte az MTI-vel Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye 

pápalátogatás ügyében illetékes sajtóreferense. Elmondta: a pápalátogatást a pünkösdi 

zarándoklat mintájára készítik elő, így a mise szabadtéren lesz a csíksomlyói 

hegynyeregben, ahol a pünkösdi búcsú szentmiséjét is szokták tartani. Borboly Csaba, 

Hargita megye tanácsának elnöke nagy kihívásnak nevezte a pápalátogatás 

megszervezését, hiszen várhatóan több százezer embert kell fogadniuk, ezért már most 

elkezdik a készülődést. Az önkormányzati vezető a magyar és a román diplomácia 

sikereként értékelte, hogy a pápa nem csak „villámlátogatásra” érkezik, hanem három 

napot tölt Romániában. A román elnöki hivatal és a Vatikán pénteken jelentette be, hogy 

Ferenc pápa május 31. és június 2. között Romániába látogat. A katolikus egyházfő 

Bukarest mellett Jászvásárra (Iasi), a romániai görögkatolikusok szellemi központjának 

számító Balázsfalvára, valamint a csíksomlyói Mária-kegyhelyre is elmegy. 

 

Kelemen Hunor „feladatra jelentkezik”, más nem pályázik az 
RMDSZ elnöki tisztségére 

Újabb négyéves szövetségi elnöki mandátumra pályázik Kelemen Hunor az RMDSZ élén; a 

meghatározott határidőig, január 8-ig más nem iktatta jelöltségét rajta kívül – közölte 

kedden délután az alakulat. Kelemen Hunor elmondta: az elmúlt nyolc esztendő, amit a 

szövetségben dolgozó kollégáival közösen végigvitt, tapasztalatban és tudásban lehetővé 

teszi, hogy emelt fővel álljon egy újabb megmérettetés elé. „Most sem pozícióra 

jelentkezem: nekem a megfontolt, erős és bátor RMDSZ építése a feladatom” – tette hozzá 

az alakulatot 2011 óta irányító politikus. A politikus úgy véli, vezetésével az elmúlt nyolc 

évben a legfontosabb kérdésekben egységes álláspontot sikerült kialakítani a szövetségen 

belül, a döntések végrehajtásához pedig megszerezte a szükséges támogatást. poszt iránt. 

„Erdélyben a szövetségkeresés és a kompromisszumkötés sosem megkerülhető. Ez a 

kisebbségi politizálás, a közösségépítés elkerülhetetlen velejárója marad továbbra is. Eltelt 

száz év Romániában, a feladat történelmi léptékben az, hogy az elkövetkező száz évben is 

egy erős, sikeres, versenyképes közösség éljen ebben az országban, amely megőrzi 

identitását, megmarad magyarnak szülőföldjén. Jövőképet formálni a mi felelősségünk. Ez 
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a februári kongresszus legfontosabb feladata” – idézte az RMDSZ hírlevele Kelemen 

Hunort. 

 

Szili Katalin: elsődleges cél a Kárpát-medence és a magyarság 
megerősödése 

Szili Katalin a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen szombaton megrendezett 

újévköszöntő ünnepségen mondott beszédet, melyben kifejtette: a magyarság és a Kárpát-

medence megerősödése a szomszédos államok számára is jó, emellett Európa új igazodási 

pontjává válhat a térség. A székelyföldi autonómiatörekvések mellett a szórvány 

megvédése is fontos feladat, ezért minden magyar közösséget és embertársat segíteni kell. 

Ezt szolgálták a nemzetpolitika keretében az elmúlt nyolc évben meghozott intézkedések is 

– tette hozzá. Szili Katalin szerint az idei első fél évben, amikor Románia tölti be az 

Európai Unió Tanácsának soros elnökségét, Bukarest politikai innovációval állhatna elő, 

hiszen ha valóban európai, akkor elismerhetné államalkotó tényezőként a romániai 

magyarságot, és önrendelkezést biztosíthatna számára. Mint mondta, Európában is 

számos példa van már az autonómiára, emellett az önrendelkezés azért is támogatandó, 

mert ha a közösségek erősek, akkor az államok is erősek lesznek – mondta. 

 

Államfőválasztás: Bugár és Menyhárt is gyűjti az aláírásokat 

A Híd és az MKP is állampolgári aláírásokat gyűjt a pártjuk köztársaságielnök-jelöltjének 

támogatására. Bugár Bélának, a Híd államfőjelöltjének már szeptemberben megvolt a 

szükséges 15 ezer támogató aláírása. Összesen eddig 34 334 polgár támogatta az indulását, 

amit az elnökjelölt hivatalos honlapján is számon tartanak. Az MKP szintén az elnökét, 

Menyhárt Józsefet indítja a köztársaságielnök-választáson. Kocur László pártigazgató 

elmondta, hogy az aláírásokat a helyi pártszervezetek gyűjtik, és egyelőre járási szinten 

tarják nyilván azokat. Az aláírt íveket csütörtökön összesítik a pártközpontban. Kocur 

hangsúlyozta, tudomása szerint valamivel több mint 15 ezer támogatói aláírást már most 

összegyűjtöttek, a gyűjtést azonban tovább folytatják. A vonatkozó jogszabályok szerint az 

állampolgári aláírások helyett 15 parlamenti képviselő támogatása is elég az induláshoz. 

 

Soltész: Krakkóban esküt tett az Esterházy János boldoggá avatását 
előkészítő történész bizottság 

Esküt tett a krakkói püspöki palota kápolnájában hétfőn az a magyar, szlovák, lengyel és 

cseh szakértőkből álló történész bizottság, amely előkészíti Esterházy János felvidéki 

magyar politikus boldoggá avatási perét – közölte Soltész Miklós, a Miniszterelnökség 
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egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Az ünnepségen részt vett Marek 

Jedraszewski krakkói érsek, valamint Pawel Cebula, Egerben szolgáló lengyel minorita 

szerzetes is, akit Jedraszewski tavaly decemberben a boldoggá avatás posztulátorának 

nevezett ki. Soltész Miklós, aki szintén jelen volt az ünnepségen, felidézte: a Vatikán 2018 

novemberében engedélyezte Esterházy János boldoggá avatási eljárásának megindítását, 

amelyet a krakkói főegyházmegye kész lefolytatni. A krakkói érsek felkérésére létrejött 

bizottság feladata Esterházy János életének és munkásságának tanulmányozása és 

értékelése lesz. Miután teológus szakértők is elvégezték a keresztény hit és erkölcs szerinti 

értékelést, az anyagot további eljárás végett a Vatikánhoz továbbítják – mondta el Soltész 

Miklós. 

 

Mirović: Vajdaság a legeredményesebb a gazdasági fejlődés 
tekintetében 

Az ország gazdasága kedvező eredményekkel zárta a tavalyi évet, és Vajdaság volt a 

legeredményesebb a fejlődés terén. Ezt mondta Igor Mirović tartományi kormányfő a 

Vajdasági Rádió és Televíziónak adott interjújában. Kiemelte, hogy a szerbiai gazdaság a 

mintegy négyszázalékos növekedésnek, a közadósság csökkentésének, a költségvetési 

többletnek, a gyarapodó beruházásnak és a stabil inflációnak köszönhetően ért el 

sikereket. Vajdaságban is jók a mutatók, főként ami a kivitelt és a mezőgazdaságot illeti - 

mondta a tartományi kormány elnöke. Hozzátette, ez utóbbit külön intézkedésekkel 

serkentik. Mirović hangsúlyozta, a tartományban a legkisebb a munkanélküliek aránya, 

tavaly több mint 20 ezren kaptak állást. Folytatódik a vasútépítés is az Ópazova–Újvidék-

szakaszon, valamint Magyarországgal együtt előkészületben van az Újvidék–Szabadka–

Budapest-vasútvonal modernizálása, emellett a Tartományi Fejlesztési Ügynökség 

közvetlenül finanszíroz majd feldolgozóipari projekteket – részletezte Igor Mirović. 

 

Grezsa István anyaországi kormányzati támogatással épült Magyar 
Házat adott át Nagydobronyban 

A világ összes magyar közössége közül a legnehezebb helyzetben a kárpátaljai magyarság 

van, ezért mindenkor számíthat Magyarország feltétlen támogatására – jelentette ki 

Grezsa István miniszteri biztos szombaton Nagydobronyban, ahol anyaországi 

kormányzati támogatással épült Magyar Házat adott át. Avató beszédében Grezsa István 

hangsúlyozta: az, hogy a magyar közösségek közül a legnehezebb helyzetben lévő 

kárpátaljai magyarság számíthat a világban élő valamennyi magyar szolidaritására és 
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támogatására, jól mutatja: az életképes nemzetek sorába tartozunk. Hozzátette: az elmúlt 

száz év során velünk történtek ellenére biztosak lehetünk abban, hogy a 21. században 

sikeres és erős Magyarországot fogunk felépíteni. Kiemelte, a Nagydobronyi Magyar 

Háznak az üzenete a gyarapodás és remény mellett az, hogy érdemes magyarnak lenni és 

maradni Kárpátalján, a magyar nyelvet és kultúrát megőrizni, és úgy továbbadni, ahogy 

azt az őseinktől kaptuk.  Ebben a kárpátaljai magyarok számíthatnak Magyarország 

feltétlen támogatására – tette hozzá. 

 

Grezsa István: egy pillanatra sem engedhetjük el a kárpátaljai 
magyarok kezét 

A világ magyarságának minden közösségében tudatosult, hogy meg kell segíteni a nehéz 

helyzetben lévő kárpátaljai magyar közösséget, mert egy pillanatra sem engedhetjük el a 

kárpátaljai magyarok kezét – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos pénteken a 

Nagyszőlőshöz közeli Salánkon, ahol a Magyar Patrióták Közössége ünnepélyes keretek 

közt átadta a helyi református egyházközségnek kanadai magyar szervezetekkel közösen 

gyűjtött adományát. Grezsa István a Salánki Református Ifjúsági Házban tartott 

istentiszteleten mondott köszöntőjében hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyarság 

megsegítése érdekében létrejött össznemzeti összefogás nemcsak a kárpátaljai magyar 

közösségről, hanem a magyar nemzet megmaradásáról is szól. Ahhoz, hogy 

megmaradhassunk magyaroknak, nem szabad egyetlen szállásterületet sem feladni – 

fogalmazott. Kiemelte: Kárpátalja mindig soknemzetiségű régió volt, egykor a Magyar 

Királyság egyik legszegényebb része, mindazonáltal itt mindig békében éltek egymással a 

magyarok, ruszinok, ukránok és más nemzetiségek. Ezt a sokszínűséget, ezt az értéket 

szeretnénk megőrizni olyannak, amilyen volt – tette hozzá, leszögezve, hogy a magyar 

állam nemcsak a kárpátaljai magyarságot segíti, hanem erejéhez mérten a többséghez 

tartozókat is, hiszen a szükség nem nemzetiségfüggő. 

 

Megalakult az új összetételű MMÖNKT 

Megalakult az új összetételű Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 

Tanácsa (MMÖNKT) Lendván. A szlovéniai magyarság kisebbségi önkormányzati 

szervének elnöke Horváth Ferenc maradt, a szlovén parlament magyar kisebbségi 

képviselője. Horváth Ferenc megválasztását követően megköszönte a támogatást mindkét 

kormánynak, a szlovénnak és a magyarnak is, valamint az együttműködést a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának, mint a MMÖNKT legfőbb 

partnerének. Hangsúlyozta: azért vállalta el újra az elnökséget, hogy befejezhessék a 

megkezdett munkaterveket, köztük az óvodafejlesztési vagy gazdaságfejlesztési 
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programokat, és újabbakat kezdhessenek meg. Fontosnak tartotta kiemelni a kétoldalú 

kapcsolatok jelentőségét a legmagasabb szinttől az önkormányzati szintig. Az elmúlt évek 

egyik legnagyobb eredményének azt tartotta, hogy a magyar közösségek megerősödtek. 

Mint mondta, erre a jövőben még nagyobb hangsúlyt szeretnének fektetni. A következő 

négy évben azt szeretnék elérni, hogy minden magyar és kétnyelvű településen legalább 

egy magyar rendezvény és egy kisebb beruházás megvalósuljon, amely erősíti a közösséget, 

legyen az egy fa ültetése vagy egy játszótér építése – mondta, majd hozzátette: „minden 

muravidéki magyarnak éreznie kell, hogy a magyar közösség tagja, hogy mindenki számít, 

a legkisebb magyar közösség is”. 

 

A gyarapodás és az építkezés éve volt 2018 is 

„Magyar közösségünk érdekében kifejtett munkánk egyértelmű elismerését jelenti, hogy 

2018-ban mind a horvát, mind a magyar miniszterelnök kitüntetett figyelmét élvezhettük. 

Andrej Plenković volt az első horvát kormányfő, aki egy magyar érdekvédelmi szervezethez 

ellátogatott, ennek köszönhetően a legmagasabb szintű figyelemben részesültek 

projektjeink, beruházásaink. Megtisztelő volt számomra, hogy Orbán Viktor, 

Magyarország miniszterelnöke fogadott az Országházban és tájékoztathattam őt a 

horvátországi magyarság helyzetével összefüggő aktuális kérdésekről. Áttekintettük a 

magyar kormányzati segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája 

keretében megvalósult támogatások helyzetét, és egyeztettünk az újabb fejlesztési 

tervekről is” – mondta Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, mindez garancia arra, hogy 

a nagyarányú horvát és magyar állami támogatásokra a jövőben is számíthatnak. 

Jankovics kiemelte azt is, a magyar kormánynak köszönhetően soha nem látott 

lehetőségek állnak most is a horvátországi magyarság rendelkezésére. Mint mondta, már 

eddig is sokat köszönhettünk anyaországunk kormányának, Orbán Viktor 

miniszterelnöknek. Tavaly is sikeres volt a HMDK gazdaságfejlesztési stratégiája általi 

gazdaságélénkítési program, melynek keretében a 2018-ra biztosított 500 millió forintos 

keretből 164 családi gazdaság/vállalkozás kapott támogatást, és újabb milliós 

támogatásokra számíthatnak idén is. Több mint 300 magyar gazda és vállalkozó kapott 

támogatást eddig ezen a programon keresztül. 
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