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Gulyás Gergely Bukarestben: Magyarországot a 
bevándorláspolitikája miatt támadják az EU-ban 

Nem az európai parlamenti (EP-) választási kampányban kell a Magyarország ellen 

politikai megfontolásból indított hetes cikkely szerinti eljárást megtárgyalni, de ezen a 

téren az Európai Unió soros elnökségét ellátó Románia részéről „nem hiányzik a jó 

szándék” – mondta Gulyás Gergely az MTI-nek hétfőn, miután George Ciambával, a 

román kormány európai ügyekért felelős miniszterével tárgyalt Bukarestben. A 

Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint számtalan nagy jelentőségű, Magyarországot 

is közvetlenül érintő ügy szerepel napirenden a román uniós elnökség idején, és köztük 

vannak olyanok is, ahol közös magyar-román érdekek vannak. A Miniszterelnökséget 

vezető miniszter elmondta: Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel is találkozott Bukarestben, 

akivel egyebek mellett az EP-választásokra történő felkészülésről beszéltek. „Reméljük, 

hogy erős RMDSZ-képviselet lehet ez EP-ben. Ez egyszerre erősíti a magyar képviseletet és 

a néppárti frakciót” – mondta Gulyás Gergely. Megbeszélésükön az RMDSZ elnöke a 

romániai magyar közösséget érintő időszerű ügyekről, egyebek mellett a marosvásárhelyi 

magyar orvosképzés körüli gondokról is beszámolt. „Azt reméljük, a román politika elég 

erős lesz ahhoz, hogy ezeket úgy oldja meg, hogy ne elnyomni akarja a nemzeti 

kisebbségeket, hanem azokat a jogokat, amelyeket már eddig is élveztek, vagy pedig 

törvények garantálnak számukra, a jövőben valóban gyakorolhassák” – jelentette ki 

Gulyás Gergely. 

 

Magyar orvosi egyetem létrehozását szorgalmazzák az erdélyi 
magyar pártok  

Az Erdélyi Magyar Autonómia Kerekasztal résztvevői Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott vezetésével üléseztek pénteken Temesváron. Az MTI-hez eljuttatott 

közleményük szerint fontosnak tartották, hogy az Európai Unió Tanácsának soros 

elnökségét betöltő Románia ebben az időszakban olyan meghatározó jogszabályokat 

fogadjon el, amelyek jelentősen hozzájárulnak a magyar közösség fejlődéséhez. Példaként 

említették egy erdélyi magyar orvosi és gyógyszerészeti egyetem létrehozását. A résztvevők 

áttekintették az időszerű politikai eseményeket, a közelgő európai parlamenti választások 

ügyét, és rögzítették az idei ülésezési tervet. Döntöttek arról, hogy a következő üléseken 

áttekintik a román parlamentben több mint egy évtizede elakadt kisebbségi törvénnyel 

kapcsolatos javaslataikat, és egyeztetik álláspontjaikat. A közleményt a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) nevében Székely István ügyvezető alelnök, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) nevében Sándor Krisztina ügyvezető elnök, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) nevében Toró T. Tibor ügyvezető elnök, valamint Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott írta alá.  
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MOGYE-ügy: az oktatási miniszter Marosvásárhelyen tájékozódna a 
magyar–román egyetemi feszültség okairól 

Marosvásárhelyen készül tájékozódni a tanügyminiszter a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) belül kialakult 

román–magyar feszültségekről. Ecaterina Andronescu egy csütörtöki kolozsvári 

sajtótájékoztatón az MTI kérdésére válaszolva tért ki a marosvásárhelyi tanintézet 

helyzetére. Kijelentette: el fog menni Marosvásárhelyre, hogy a helyszínen tájékozódjon az 

egyetemen belüli feszültségekről. Remélem, hogy a párbeszéd és mindkét oldal megértése 

elvezet oda, hogy megoldják a (magyar) diákok ügyét, akik román állampolgárok, és akik 

felé kötelességeink vannak” – jelentette ki a miniszter arra reagálva, hogy a magyar 

tagozat diákjainak a vizsgajegyeit egyelőre nem vezetik be az egyetem nyilvántartásába. 

Ecaterina Andronescu felidézte: egy korábbi miniszteri mandátuma idején, 2012-ben az ő 

közvetítésével jutott egy éjszakába nyúló tárgyalás végén egyezségre az egyetem magyar 

tagozata és román vezetése. Úgy tudta, hogy az akkor általa is aláírt hétpontos egyezmény 

azóta megvalósult.  

 

Az MKP két korábbi elnöke került a párt EP-választási listájának 
élére 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi József 

került a felvidéki magyar tömörülés európai parlamenti (EP) választási listájának élére – 

jelentették be a párt Országos Tanácsának (OT) ülése után tartott sajtótájékoztatón 

Pozsonyban. A párt EP-választási listáján tizennégyen szerepelnek, Szlovákia ennyi 

képviselőt küldhet az EP-be a május 25-i voksoláson. „Szakmailag felkészült csapatot 

sikerült összeállítanunk, amelyben fiatalok és nők is vannak” – mondta Menyhárt József, 

az MKP elnöke és államfőjelöltje, hozzátéve, hogy a lista országos lefedettséget mutat. 

Rámutatott: a lista élére két olyan jelölt került, akik már jól ismert, hiteles arcok. A listát 

Csáky Pál, az MKP jelenlegi EP-képviselője és korábbi elnöke vezeti. A második helyet 

Berényi József foglalja el, ő jelenleg Nagyszombat megye alelnöke, korábban pedig 

ugyancsak az MKP elnöke volt. „Valóban keresztútra érkezett Európa, az Európai Unió, és 

nem mindegy, hogy merre megyünk tovább” – mondta Csáky Pál, aki szerint ez még 

inkább indokolttá teszi, hogy felhívják a figyelmet a voksolásra. Mint mondta, e 

tekintetben a legnagyobb ellenségük a közöny. Berényi József szerint elsődleges céljuk, 

hogy a felvidéki magyarok érdekeit regionális, országos és európai szinten is megvédjék. 
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Pásztor István: Vajdaság fejlődik, szerbiai viszonylatban is erősödik 

Az emberek mindig úgy élték meg ezt a térséget, mint az ígéret földjét, ahol minden adva 

van ahhoz, hogy az ember normálisan tudjon élni. Ha ezt 2019-re vetítjük, akkor meg kell 

vizsgálnunk azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy fejlődés legyen - nyilatkozta a 

Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A Tartományi 

Képviselőház és a VMSZ elnöke elmondta: nagyon sok ember keseredett meg, az ő 

számukra kell visszaadni a bizakodást. A gazdasági mutatók is alátámasztják, hogy 

Vajdaság fejlődik, szerbiai viszonylatban is erősödik – hangsúlyozta Pásztor István. A 

Tartományi Képviselőház elnöke szerint Vajdaság húzóerő lehet akár az egész ország 

számára is, ehhez azonban további fejlesztések szükségesek, például a vasúthálózat 

tekintetében. Már elkezdődtek a munkálatok Újvidék és Inđija között, de más vonalakon is 

lesznek építkezések. Pásztor István kiemelte, hogy „2020 januárjától, legalábbis ilyenek a 

tervek, sor kerül a Szabadka-Újvidék szakasz lezárására, a sínek felszedésére, illetve a 

pályának a kiépítésére. Valamikor márciusban, áprilisban várható, hogy elindul a 

Szabadka-Zenta vasútvonal felújítása, azokat a síneket felhasználva, amiket most az 

Újvidék-Inđija szakaszon felszednek. Kiválogatják azokat, amelyek használhatók, és abból 

megerősítik, felújítják a Szabadka-Zenta szakaszt.” 

 

Pásztor Bálint: A magyarsághoz tartozás előnyt jelent 

Könnyebben juthatnak munkához a képzettséggel rendelkező személyek, amennyiben 

visszavonják a létszámstopot Szerbiában. A nemzetiségi hovatartozásuk bejegyeztetésével 

az anyakönyvi kivonatba a magyarok akár előnyt is élvezhetnek majd a munkaerőpiacon - 

erről volt szó a Pannon TV Közügyek című műsorában. Pásztor Bálint, a VMSZ-DCSP 

köztársasági parlamenti képviselőcsoport frakcióvezetője elmondta, ezentúl a nemzeti 

közösségek tagjai könnyebben elhelyezkedhetnek a közszférában. „A magyarsághoz 

tartozás előnyt jelent, hiszen a törvénymódosításoknak köszönhetően az állami 

hivatalnokok esetében a tartományi és önkormányzati hivatalok esetében, vagy a 

közszolgálatok, vagy az állami ügynökségek esetében is, amennyiben egy pályázatra 

jelentkezik egy magyar és egy szerb, hogy leegyszerűsítsük és saját magunkra alkalmazzuk 

a példát, és azonos képesítéssel rendelkeznek, akkor a magát magyarnak vallót kell 

előnyben részesíteni és őt kell alkalmazni. Tehát ilyen szempontból az utóbbi években 

sikerült azt elérnünk, hogy a részarányos foglalkoztatás ne csak valamilyen vágyálom 

legyen, hanem beépüljön a szerbiai jogrendbe” – mondta Pásztor Bálint. 
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Kövér László: tisztelet illeti az elpusztíthatatlan kárpátaljai magyar 
alkotóerőt 

Az Időfonal című színpadi produkció beregszászi bemutatójával a kárpátaljai magyar 

alkotóerő előtt tisztelgünk, azt az alkotóerőt ünnepeljük, amely elpusztíthatatlan – 

jelentette ki Kövér László Beregszászon, a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházban 

tartott premieren. Köszöntőjében az Országgyűlés elnöke a többi között hangsúlyozta: „a 

formabontó produkció bemutatójával azt az alkotóerőt ünnepeljük, amely 

elpusztíthatatlan, mert hármas szellemi gyökérzetével mélyen fonódik a szülőföldbe, a 

magyar kultúrába és az európai hagyományba.” A házelnök szerint az Európa előtt 

tornyosuló megoldandó feladatok sorából kiemelkedik a közösségi identitások kezelésének 

az ügye. Jellemezve az e tekintetben körvonalazódó három – nyugati, keleti és közép-

európai – szemléletet és gyakorlatot, részletesen kitért a szerinte az utóbbi években Közép-

Európában meghonosodni látszó, reménykeltő identitásszemléletre és a nyomában 

kialakuló, állami együttműködésre való képességre, „amelyet mi, magyarok jó szívvel 

ajánlhatunk Európa nyugati és keleti részének egyaránt, különös tekintettel a 

nemzetépítés útjára lépett ukrán szomszédainknak”. Mint mondta, e közép-európai 

szemlélet lényege egy történelmi tapasztalás, amely szerint „mások identitásának a 

korlátozása vagy felszámolása nem erősebbé vagy stabilabbá, hanem bizonytalanabbá, 

végső soron gyengébbé teszi a korlátozók vagy felszámolók identitását is”. 

 

Támogatás a diaszpórában működő magyar szervezeteknek és 
hétvégi iskoláknak 

Ötszáz millió forintra emelte a nemzetpolitikai államtitkárság azt a pályázati keretet, 

amelyet 2019-ben kifejezetten a diaszpórában működő magyar szervezetek és hétvégi 

magyar iskolák között osztanak szét, mert ezek az intézmények az elmúlt időszakban egyre 

erősödtek, és nagyban hozzájárulnak a diaszpórában élők identitásának megtartásához és 

megerősítéséhez – mondta el a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos szombaton az 

MTI-nek telefonon nyilatkozva. Szilágyi Péter a Németországi Magyar Szervezetek 

Szövetségének Nürnbergben megrendezett oktatásügyi konferenciáján vett részt és tartott 

előadást a magyar kormány nemzet-, illetve diaszpóra-politikájáról, valamint a 

nemzetpolitikai államtitkárság jövőbeli terveiről a Németországban működő hétvégi 

magyar iskolák vezetőinek, helyi oktatási szakembereknek. A miniszteri biztos elmondta: a 

hétvégi iskolák számára hirdetett pályázatra a tavalyi évinél jóval többen, 360-an 

jelentkeztek, a pályázatok kiértékelése most zajlik. A magyar kormány gesztusértékű 

támogatást tud nyújtani a hétvégi magyar iskolák számára, amelyek önszerveződő alapon, 

szülők kezdeményezésére alakulnak meg, és a helyi magyar közösség anyagi 
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hozzájárulásából működnek. A miniszteri biztos a konferencián arról is beszámolt, hogy 

márciusban fogják kiírni a Kőrösi Csoma Sándor Program pályázatait a 2019-2020-as 

időszakra. Folytatódik továbbá 2019-ben is az államtitkárság által támogatott diaszpóra-

táboroztatási program, amelynek célja, hogy a világ minden tájáról évente ezer fiatalt 

hozzanak Budapestre, illetve a vidéki Magyarországra, valamint a Kárpát-medencei 

külhoni magyar régióba. Szilágyi Péter elmondta azt is, hogy február 22-én tartják meg 

Budapesten a hétvégi magyar iskolák második találkozóját, amellyel a magyar kormány 

egyrészt szakmai támogatást tud nyújtani, illetve tovább erősíti a diaszpórával fenntartott 

kapcsolatokat. 

 

Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban 

Magyarország konzuli képviseletet nyitott Miamiban. Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter – aki felavatta a képviseletet – az MTI-nek telefonon nyilatkozva a nyitás 

indokaként az ott élő magyarok közösségeivel való kapcsolattartást, a gazdasági 

kapcsolatok fejlesztését, valamint az ott nyaralók konzuli ügyeinek intézését nevezte meg. 

A tárcavezető közölte, hogy a képviseleten részben a magyarok konzuli érdekképviseletét 

látják el, részben pedig a külgazdasági kapcsolatokat építik. Mint mondta, jelenleg hét 

európai uniós tagállamnak - köztük Németországnak, Olaszországnak és Hollandiának - 

van konzuli képviselete Miamiban, de Magyarország az első közép-európai ország, amely 

ilyet létesít. A külügyminiszter szerint „dinamikusan bővülnek és javulnak” a politikai és 

gazdasági kapcsolataink az Egyesült Államokkal, az amerikai vállalatok a második 

legnagyobb befektetői közösséget alkotják Magyarországon, és az EU-n kívüli legnagyobb 

exportpiacunk az Egyesült Államok. „Egyértelműen érdekünk, hogy a lehető legtöbb 

módon segítsük” a magyar cégek érvényesülését az amerikai piacon, amiből nem maradhat 

ki Florida sem – fogalmazott Szijjártó Péter. 
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