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Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából, Kárpátaljáról is érkeznek 
gyerekek 

Csaknem 5000 gyerek érkezik határon innen és túli iskolákból - Erdélyből, Szerbiából, 

Szlovákiából, Kárpátaljáról -, hogy részt vegyen a nemzeti összetartozás napjának 

programjain. Kedden közös éneklés lesz a Parlament előtti Kossuth téren. A központi 

rendezvényen Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár mond köszöntő beszédet, 

majd több ezer diák énekli el a Kézfogás című dalt. Kovács Zoltán nemzetközi 

kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár az MTI-nek elmondta: a nemzeti 

összetartozás napján 94 külhoni testvériskolával rendelkező iskola, összesen 188 iskola 

tanulói vesznek részt a programokon. A magyar iskolákból 2600, külhoni iskolákból 

csaknem 2300 gyerek érkezik, Erdélyből, Szerbiából, Szlovákiából és a Kárpátaljáról. Az 

államtitkár úgy fogalmazott: "Trianon fájdalma mellett büszkeség is töltsön el bennünket, 

hiszen nemcsak hogy túléltük az országcsonkítást, de megmaradtunk, túléltük a vérgőzös 

huszadik századot. A kormány 2010-es, a kettős állampolgársággal kapcsolatos döntésével 

pedig kifejezésre juttattuk, hogy minden magyar - éljen az bárhol is a világban - része az 

országnak". 

 

Rákóczi Szövetség: csaknem nyolcezer középiskolás kapcsolódik be 
a csíksomlyói és nemzeti összetartozás napi programokba 

Csaknem nyolcezer Kárpát-medencei középiskolás kapcsolódik be a Rákóczi Szövetség 

csíksomlyói és nemzeti összetartozás napi programjaiba - közölte a szervezet szerdán az 

MTI-vel. Tájékoztatásuk szerint Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói látogatása 

alkalmából a Rákóczi Szövetség a Miniszterelnökség egyházi ügyekért felelős 

államtitkárságával együttműködve utazási pályázatot hirdetett Kárpát-medencei 

középiskolák, egyházi közösségek 13 és 19 év közötti fiataljainak. Ennek köszönhetően 

2500 középiskolás juthat el a pápai szentmisére. Június 6-án a pünkösdi csíksomlyói 

búcsúba háromszáz felvidéki és kárpátaljai fiatal kel útra a Nagyboldogasszony 

Zarándokvonattal a szövetség szervezésében és támogatásával. A Rákóczi Szövetség 

nemzeti összetartozás napi diákutaztatási programja keretében pedig száz Kárpát-

medencei középiskola több mint négyezer diákja utazhat legalább egy határ átlépésével a 

Kárpát-medencében. A Felvidékre 29, Erdélybe, illetve a Partiumba 22, a Vajdaságba 11, 

Horvátországba 3, Szlovéniába és Kárpátaljára 2-2 középiskolai csoport utazik. A határon 

túlról 31 középiskolai csoport utazik az anyaországba - közölték. 
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Rétvári: a magyarok a Kárpát-medence legerősebb nemzete 

Mi magyarok továbbra is a Kárpát-medence legerősebb nemzete vagyunk - mondta az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szombaton, 

Zebegényben a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen. Rétvári 

Bence a Pest megyei település Havas Boldogasszony Plébániatemplomában tartott 

rendezvényen arról beszélt, hogy minden nemzeti tragédia ellenére a magyarság, a magyar 

kultúra fennmaradt, jöhettek törökök, tatárok, Habsburgok vagy szovjetek. Száz évvel 

ezelőtt birodalmi törekvéseknek lett áldozata Magyarország, mivel nem szabad nemzetek 

háborúztak egymással, hanem országhatárokon átnyúló birodalmak - tette hozzá. Az 

államtitkár szólt arról, hogy az első világháborúban elesett magyar katonák száma annyi, 

mintha összeadnánk Miskolc, Debrecen, Szeged, Pécs és Győr teljes lakosságát. Mégis, 

mind az emberi, mind pedig a nagyarányú anyagi veszteség ellenére a magyarság 

megmaradt fűzte hozzá. Rétvári Bence elmondta, Közép-Európában a visegrádi négyek 

(V4) nem felülről irányítva, egy dinasztia elnyomása alatt, hanem szabad, szuverén 

nemzetekként, saját jól felfogott érdekük alapján fogtak össze és működnek együtt. 

Hozzátette, kulturális, gazdasági és politikai együttműködéssel már lesz a közös 

érdekérvényesítéshez elég középhatalmi súlyuk. 

 

Ferenc pápa Csíksomlyón: a múlt eseményei nem gátolhatják a 
testvéri együttélés 

Nem szabad elfelednünk vagy tagadnunk a múlt összetett és szomorú eseményeit, azonban 

ezek nem jelenthetnek akadályt vagy ürügyet, hogy meggátolják a vágyott testvéri 

együttélést – hangoztatta Ferenc pápa a csíksomlyói kegyhelyen tartott szabadtéri 

szentmiséjében. A csíksomlyói hegynyeregbe pápamobillal, egy Dacia Dusterrel érkezett 

szentatya a kordonok mögé zárt, előzetes regisztráció alapján bebocsátott több mint 

százezer zarándok előtt elmondta, Isten iránti örömmel és hálával van ma itt, ezen a 

történelmi értékekben és hitben gazdag, kedves Mária-kegyhelyen, ahová mindeni 

gyermekként jön, hogy találkozzék égi édesanyánkkal és hogy egymásban valódi 

testvérekre leljen. Ferenc pápa tábori kórházhoz hasonlította az egyházat, 

amelynek„szentségi helyeiként” a kegyhelyek a hívő nép emlékezetét őrzik. Szerinte ez a 

nép a szenvedések közepette sem fárad el keresni az élet vizének a forrását, ahol a remény 

új erőre kaphat. „A kegyhelyek az ünnep és az ünneplés, a könnyek és az esdeklések helyei. 

Édesanyánk lábához járulunk, szinte szavak nélkül, hogy így az ő szemével láthassuk 

magunkat, és hogy tekintetével elvezessen Ahhoz, aki «az Út, az Igazság és az Élet» (Jn 

14,6)” – hangzott a Székelyföldre történelmi látogatásra érkező katolikus egyházfő 

homíliájában. A szentmisén részt vesz Áder János magyar köztársasági elnök és Semjén 
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Zsolt kormányfőhelyettes, a román közméltóságok közül pedig Viorica Dăncilă 

miniszterelnök és kormánya számos minisztere. 

 

Kelemen Hunor szerint nincs azon csodálkoznivaló, hogy románok 
is szavaznak az RMDSZ-re 

„Az RMDSZ többnyire valamennyi megyében, régióban jól teljesített a május 26-ai európai 

parlamenti választáson, a legtöbb alapszervezet az általunk előre megjelölt cél fölötti 

eredményt tudott elérni, és erre szükség is volt” – jelentette ki Kelemen Hunor 

csütörtökön azt követően, hogy a szövetség területi elnökeivel, majd a Szövetségi Állandó 

Tanácsban kiértékelték a múlt vasárnapi megmérettetés eredményeit, továbbá az ennek 

nyomán kialakult belpolitikai helyzetet. Kolozsvári sajtótájékoztatóján a szövetségi elnök 

elmondta, a végleges adatok alapján az RMDSZ 472 ezer szavazatot kapott, és továbbra is 

két képviselője lesz az uniós törvényhozásban, Winkler Gyula és Vincze Loránt 

személyében. A politikus ismertetése szerint az alakulat százezer szavazattal kapott többet, 

mint az öt évvel ezelőtti EP-választáson, amire az általa óriásinak nevezett, 49 százalékos 

részvétel mellett szükség is volt. Az elmúlt napokban a közbeszédet uraló témára kérdezés 

nélkül kitérve Kelemen Hunor úgy vélekedett, nincs azon csodálkozni való, hogy az 

RMDSZ jelentős számú szavazatot kapott az idei EP-választáson a Kárpátokon túli 

megyékben, olyan megyékben, településeken, ahol alig élnek magyarok. A politikus 

közölte, RMDSZ az elmúlt harminc évben mindig kapott román szavazatokat a szövetség a 

Regátban, és az alakulat – kisebb-nagyobb sikerrel – mindig igyekezett megszólítani a 

román szavazókat, éljenek akár Suceava, Iași vagy Dolj megyében. 

 

Klaus Johannis azzal dicsekedett a pápának, hogy Románia 
példaértékűen kezeli a kisebbségi kérdést 

Klaus Johannis államfő szerint Románia jó példával jár elöl abban a tekintetben, ahogyan 

biztosítja a területén élő húsz nemzeti kisebbség jogait. Az államfő minderről a Ferenc 

pápa látogatása tiszteletére a bukaresti Cotroceni-palotában rendezett ünnepi ceremónián 

beszélt, különböző állami vezetők és a civil társadalom képviselői előtt. Johannis úgy 

vélekedett, hogy a békés együttélés, a többség és kisebbség közti párbeszéd példáira van 

szüksége jelenleg Európának. A román államfő a Ferenc pápához intézett beszédében az 

elnök közölte, összetett jelenségekkel teli világunkban Európának talán minden eddiginél 

nagyobb szüksége van olyan példákra, amelyek a békés együttélést, a többség és kisebbség 

közötti párbeszédet, a kultúrák közötti dialógust mutatják fel. Johannis szerint ezek azok a 

támpontok, amelyek szükségesek a tolerancia és kölcsönös tisztelet megszilárdításához. 

„Románia példaértékű gyakorlatot folytat abban a tekintetben, ahogyan a területén élő 

húsz nemzeti történelmi kisebbség jogainak tiszteletben tartását biztosította és biztosítja” 

– fogalmazott Klaus Johannis. 
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Kövér László: Legfontosabb feladatunk, hogy újjáépítsük a 
hazaszeretet 

Nemzedékünk legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás 

kultúráját – hangsúlyozta Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Torockón, a 

hatodik alkalommal megrendezett Duna Napon. Kövér László beszédében úgy 

fogalmazott: az ember azt ünnepli, ami fontos, 2010 óta minden év június 4-én „mi, 

magyarok nemcsak gyászolhatjuk Szent István Magyarországának szétesését, de arra is 

emlékezhetünk, hogy nemzetünk összetartozása egy évszázada erősebbnek bizonyul azon 

erőknél, amelyek lelkileg is el akarnak bennünket szakítani egymástól, el akarják 

idegeníteni a magyarságot önmagától”. A politikus arról beszélt, hogy az ezeréves 

keresztény magyarság elveszítette ugyan a 20. századot, de nem veszítette el hitét, 

reményét és képességét arra, hogy megnyerje a 21-ket. „Ezért a mi nemzedékünk 

legfontosabb feladata, hogy újjáépítsük a hazaszeretet és összetartozás kultúráját. Ez a 

század legyen az építkezés és a megújulás ideje” – mondta Kövér László. 

 

Szijjártó: Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági 
érdeke is az EU nyugat-balkáni irányú bővítése 

Magyarországnak nemzetbiztonsági és nemzetgazdasági érdeke is az EU nyugat-balkáni 

irányú bővítése - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Pozsonyban. A magyar diplomácia vezetője erről a visegrádi négyek (Magyarország, 

Szlovákia, Csehország és Lengyelország) és a Nyugat-Balkán országai (Szerbia, 

Montenegró, Észak-Macedónia, Albánia, Koszovó és Bosznia-Hercegovina) 

külügyminisztereinek találkozója után beszélt, azon a sajtótájékoztatón, amelyet a 

felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) központjában tartott. Szijjártó Péter 

leszögezte: az Európai Unió (EU) csak akkor lehet erős, ha megkezdődik bővítésének 

folyamata. A Brexitre utalva rámutatott: az EU tagországainak száma történetében először 

az idén csökkenni fog, de ezt a folyamatot meg kell fordítani. Hangsúlyozta: bár ma 

Európában a bővítéspárti álláspont van kisebbségben, és a távozó Európai Bizottság (EB) 

2025-re tűzte ki a bővítés első lehetséges időpontját, Magyarország bővítéspárti ország, az 

EB ezen tervét képtelenségnek tartja, és bízik benne, hogy az új összetételű EB majd 

változtat ezen. Szijjártó Péter ezt követően beszélt a hétvégi EP-választás felvidéki 

eredményeiről is. Az MKP eredményére utalva - arra, hogy a felvidéki magyar párt a rá 

leadott voksok tekintetében erősödött és kétszer annyi szavazatot kapott, mint a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyes párt - leszögezte: a voksoláson bebizonyosodott, hogy csak az 

etnikai képviselet koncepciójának van jövője. 
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Szili: európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek 
számára 

Európai megoldásokat kell találni az őshonos kisebbségek számára, arra, hogy 

megőrizhessék identitásukat és biztosítva legyen diszkrimináció mentességük – jelentette 

ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Éberhardon, ahol előadást tartott a 

nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott emlékünnepségen. A Felvidéken tartott 

hasonló megemlékezések között központinak számító emlékünnepséget, amelyet a 

felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a Csemadok és a 

Pozsonyhoz közeli település önkormányzata rendezett, ökumenikus istentisztelet előzte 

meg a helyi Apponyi-kápolnában, Apponyi Albert gróf nyughelyén. A határon túli 

magyarság autonómiaügyeiért felelős miniszterelnöki megbízott az Európai megoldás: 

autonómia című előadásában rávilágított arra, hogy az EP választás után most, amikor az 

Országgyűlés azzal foglalkozik, hogy 2020 a nemzeti összetartozás éve legyen, azokról a 

kérdésekről kell beszélni, amelyeket a következő öt évben témaként kell felvetni az EP-

ben. 

 

Menyhárt: az etnikai alapú politizálás mellett tették le a voksot a 
felvidéki magyarok 

Az etnikai alapú politizálás mellett tették le voksukat a felvidéki magyarok - jelentette ki 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke Pozsonyban az EP-választás 

eredményei kapcsán tartott hétfői sajtótájékoztatón. Bár a Szlovákiában szombaton tartott 

voksoláson sem a felvidéki magyar választók voksaiért küzdő tisztán magyar párt, a 

Magyar Közösség Pártja (MKP), sem a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt nem szerzett 

mandátumot, az MKP közel kétszer annyi voksot kapott, mint Bugár Béláék pártja. Míg a 

közel tíz éve a pozsonyi parlamenten kívül működő MKP a voksok 4,96 százalékát szerezte 

meg és csak kevesebb, mint négyszáz szavazattal maradt el a bejutástól, addig a szlovák 

kormánykoalíció részét képező Most-Híd 2,6 százalékot kapott. "Az egyik szemem nevet, a 

másik sír, mert 12 ezerrel több voksot kaptunk, mint öt éve, mégsem szereztünk 

mandátumot" - mondta Menyhárt József, megállapítva: "sokan voltunk, de nem elegen." 
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Helyettes államtitkár: sikeres a magyar kormány vajdasági 
gazdaságfejlesztési programja 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának sikere három tartóoszlopra 

épült: a magyar kormány támogatási szándékára, egy erős vajdasági partnerre és bátor 

vállalkozókra - hangsúlyozta Kiss-Parciu Péter határ menti gazdaságfejlesztésért felelős 

helyettes államtitkár csütörtökön Szabadkán. A politikus három üzemátadón vett részt a 

Vajdaságban, a temerini, a kishegyesi és a szabadkai beruházás a magyar kormány 

vajdasági gazdaságfejlesztési programjának része. A helyettes államtitkár a szabadkai 

eseményen kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztési programmal a magyar kormány 

ambiciózus célokat tűzött maga elé, hiszen a stratégia olyan célokat vázolt, amelyek soha 

nem látott léptékű fejlesztésekről szóltak. Ezek a célok az elmúlt években elkezdtek 

megvalósulni - mondta, majd hozzátette, hogy a program 2022-ig biztosan folytatódik, és 

folyamatosan nyitnak meg új pályázatokat. Méltatta, hogy a magyar kormány 2016 óta a 

határon túlra is ki tudja terjeszteni gazdaságerősítő intézkedéseit. Kellett emellett egy 

megbízható partner, a magyar kormány ezt a partnert a Vajdasági Magyar Szövetségben 

találta meg, és kellettek olyan vállalkozók, akik bele mertek vágni a fejlesztésekbe - húzta 

alá. 

 

Deli Andor a következő öt évben is a Fidesz–KDNP európai 
parlamenti képviselőjeként tevékenykedhet 

A Fidesz–KDNP pártkoalíció a tegnap megtartott magyarországi európai parlamenti 

választáson a leadott szavazatoknak több mint az 52 százalékát szerezte meg, ennek 

értelmében 13 jelölttel képviseltetheti magát a következő parlamenti ciklusban az Európai 

Parlamentben. Deli Andor vajdasági képviselő az említett lista tizenegyedik jelöltje volt, s 

ez azt jelenti, hogy a következő öt évben is folytathatja európai parlamenti tevékenységét. 

A vajdasági kettős magyar állampolgárok, akik az Európai Unió egyik tagállamában sem 

rendelkeznek lakhellyel, most először adhatták le voksukat a magyarországi európai 

parlamenti választáson, levélszavazat formájában. A Nemzeti Választási Iroda több mint 

70 ezer szavazási levélcsomagot postázott Szerbiába, kinek a lakcímére, kinek 

Magyarország valamelyik szerbiai külképviseletére. A feldolgozott levélszavazatokból 

kiderült, hogy a külhoni szavazók elsöprő többsége szintén a Fidesz–KDNP pártkoalíció 

listáját támogatta voksával. Deli Andor vasárnap este a Pannon RTV újságírójának 

nyilatkozva Budapesten megköszönte a magyarországi és a külhoni magyar 

választópolgároknak, hogy átérezték és megértették a tétjét a választásnak. Ezt bizonyítja 

az is, hogy történelmi rekordokat döntött a választási részvétel, mondta, kiemelvén, hogy 

három fő feladatot érez magáénak: elsősorban részt venni a magyar ügy védelmében, a 

nemzeti kisebbségi jogok képviseletében, valamint Szerbia európai uniós csatlakozásának 

a támogatásában. 
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Elindult a kárpátaljai művelődési intézmények fejlesztési programja 

Infrastrukturális fejlesztéseket és programtámogatásokat is tartalmaz a magyar kormány 

által elindított, Kárpátalját célzó kulturális fejlesztési program. A kabinet május közepén 

hozott határozatot Kárpátalja kulturális fejlesztésének támogatásáról, erre a célra 2019-

ben és 2020-ban csaknem 2,5 milliárd forint áll rendelkezésre - idézte fel a program keddi 

budapesti sajtótájékoztatóján a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Grezsa István emlékeztetett arra, hogy számos 

kárpátaljai településen állnak hatalmas méretű posztszovjet kultúrházak, amelyekbe némi 

fejlesztés után a legmagasabb színvonalú nemzeti kultúrát lehetne elvinni. Beregszászon 

magyar állami forrásból újult meg az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház épülete, 

melyben rövidesen megnyílik a Fedák Sári Kultúrközpont is - számolt be az eddigi 

eredményekről a miniszteri biztos. 

 

Menczer Tamás: remélhetőleg az új ukrán elnökkel sikerül rendezni 
a magyar közösséget érin 

A Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi 

megjelenítéséért felelős államtitkára reményét fejezte ki, hogy a nemrégiben megválasztott 

új ukrán elnökkel, Volodimir Zelenszkij-jel sikerül rendezni az kárpátaljai magyar 

közösség életét negatívan befolyásoló törvények kapcsán kialakult helyzetet. Menczer 

Tamás erről szerdán, sajtótájékoztatón beszélt Gárdonyban, ahol a kelet-ukrajnai 

harcokban érintett családok gyermekeinek magyarországi táboroztatása volt a fő téma. Az 

államtitkár szerint "óvatos bizakodásra" adhatnak okot az új ukrán elnök első 

nyilatkozatai. Menczer Tamás hangsúlyozta: hazánk mindig is jószomszédi viszonyra 

törekedett Ukrajnával, amit bizonyít, hogy Magyarország a korábbi években támogatta az 

ukránok euroatlanti és vízumliberalizációs törekvéseit, illetve oltóanyagokkal és ivóvízhez 

szükséges klórral is támogatta a nehéz helyzetben lévő államot. "Éppen ezért hátba szúrás 

volt az előző ukrán elnök idejében elfogadott oktatási, majd a nyelvtörvény, amelyek célja 

a nemzeti nyelvek visszaszorítása az élet minden területén" - fogalmazott, hozzátéve: itt 

nem kétoldalú, hanem nemzetközi ügyről van szó. 
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Brenzovics László: Örvendetes, hogy Bocskor Andrea kárpátaljai 
képviselő folytathatja munkáját az Európai Parlamentben  

Magyarországon május 26-án megtartott európai parlamenti választáson leadott voksok 

összeszámlálását követően kihirdették: a Fidesz–KDNP 13 képviselőt delegál az Európai 

Parlamentbe (EP), ez eggyel több a 2014-es választáshoz képest. Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke örömét fejezte ki a választás 

eredményeit illetően, azonban nagy veszteségnek nevezte, hogy a szlovákiai Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) jelöltjei nem jutottak be az EP-be. 2018 februárjában például 

az MKP Vezető hírek Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. május 28. 2 listavezetője, 

Csáky Pál EP-képviselő kezdeményezésére az őshonos nemzeti kisebbségek védelméről és 

megkülönböztetésének tilalmáról szóló határozatát fogadta el nagy többséggel a parlament 

strasbourgi plenáris ülésén. 

 

Kibővített elnökségi ülést tartott a HMDK 

Először tartott elnökségi ülést a HMDK vezetősége a nemrég átadott bellyei médiaház 

második emeletén található új konferenciatermében. Az ülés fő témája a május elején 

lezajlott kisebbségi önkormányzati választásokon elért elsöprő siker volt. Ebből az 

alkalomból a tanácskozásra meghívást kaptak a szervezet aktivistái is. Az elnökség 

megvitatta két új szervezet felvételét is a HMDK-ba, melyek az elmúlt időszakban 

nyújtottak be felvételi kérelmet. Olyan döntés született, hogy az elnökség javasolni fogja a 

közgyűlésnek a Verőcei Magyarok Közösségének és a Nagybodolyai Magyar 

Hagyományőrző Egyesületnek a felvételét a szervezetbe. „Fontosnak tartottam, hogy a 

választások után összeüljön az elnökség, mégpedig úgymond kibővített formában, és 

átbeszéljük mindazt, ami az elmúlt időszakban történt, hiszen bőven van miről szót 

váltanunk. Örülünk annak is, hogy további két volt MESZ-es tagszervezet döntött úgy, 

hogy a mi munkánkat kívánja támogatni és csatlakozni szeretne hozzánk” – mondta 

Jankovics Róbert az ülésen, hozzátéve, hogy a HMDK ajtaja továbbra is nyitva áll minden 

olyan horvátországi magyar előtt, aki tenni kíván közösségünkért. 
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