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A nemzeti összetartozás évének nyilvánították 2020-at 

Az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a trianoni 

békediktátum 100. évfordulóját. A képviselők 166 igen szavazat, öt nem ellenében és egy 

tartózkodás mellett fogadták el a parlament nemzeti összetartozás bizottságának 

javaslatát. A határozat kifejti: a parlament az alaptörvényben rögzített felelősségviselés 

jegyében, a történelmi Magyarország területét szétdaraboló és a magyar nemzet harmadát 

idegen államok fennhatósága alá szorító, 1920. június 4-én aláírt békediktátum 100. 

évfordulójára emlékezve hozta döntését, „számot vetve e békediktátum által okozott 

politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák máig tartó megoldatlanságával, de egyben 

erőt merítve a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből és értékelve a 2010-ben 

megkezdett határokon átívelő békés nemzetegyesítési politika eredményeit”. Az 

Országgyűlés kimondta, támogatja az anyaországban, a Kárpát-medencében és a 

nagyvilágban élő magyarság körében olyan rendezvények, megemlékezések szervezését, 

valamint oktatási anyagok készítését, amelyek erősítik a magyarság országhatárok feletti 

összetartozásának tudatát, önazonossága kifejezését és védelmét. A parlament 

szorgalmazza a Kárpát-medencei magyarság megmaradásáért folytatott küzdelmeinek, 

valamint a magyarság kulturális, szellemi, tudományos, gazdasági és sportsikereinek 

bemutatását szolgáló kiállítások, konferenciák szervezését és ismeretterjesztő anyagok 

létrehozását. 

 

Potápi: a nemzetpolitika zászlóshajója a Kőrösi Csoma Sándor- és a 
Petőfi Sándor-program 

A nemzetpolitika zászlóshajójaként jellemezte a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-

programot a nemzetpolitikai államtitkár csütörtökön Budapesten. Potápi Árpád János a 

2018-19-es programok zárókonferenciáján köszönetet mondott az ösztöndíjasok 

munkájáért, kiemelve: mindkét program a magyar identitás megőrzését célozza. Kifejtette: 

a diaszpórát felkaroló Kőrösi Csoma Sándor-program 2013-ban 47 ösztöndíjassal indult, 

és ehhez csatlakozott 2015-től a Kárpát-medence szórványmagyarságát támogató Petőfi 

Sándor-program. Mostanra 225 ösztöndíjasa van a két programnak, amire méltán 

lehetnek büszkék. A két kezdeményezés szavai szerint kicsit kirakata is a 

nemzetpolitikának. Jelezte: igyekeznek a közösségek és a külhoni magyar szervezetek 

igényeit figyelembe venni, megpróbálják azokat kiszolgálni, még ha ez szinte lehetetlen 

feladatnak is tűnik néha. Kitért arra is, hogy a közelmúltban feltérképezték, hány hétvégi 

iskola működik; jelenleg 213 ilyen intézményről tudnak, tapasztalataik szerint ezek száma 

folyamatosan bővül, ugyanakkor az ösztöndíjasok nélkül ezek működése is sokkal 

nehezebb lenne. A nemzetpolitikai államtitkár megemlítette azt is, hogy az ösztöndíj 

rendszere évről évre változik, vannak újdonságok a magyar szervezetek igényei alapján, 

illetve a nemzetpolitikai célok megvalósítása érdekében. 
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Miniszteri biztos: a kormány kiemelten foglalkozik a 
nemzetpolitikával 

Magyar származású, az Egyesült Államokban és Kanadában élő fiatalokat fogadott szerdán 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa Budapesten. Szilágyi 

Péter a találkozón hangsúlyozta: a magyar kormány 2010 óta kiemelten foglalkozik a 

nemzetpolitika témájával. A ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program keretében 

Magyarországra érkező 21 fiatalt köszöntve Szilágyi Péter arra emlékeztetett, hogy 15 

millió magyar él a világon, közülük mintegy 1,8 millióan az észak-amerikai diaszpórában. 

A programban résztvevő másod- és harmadgenerációs magyar fiatalok a két hét alatt 

megismerkednek Budapesttel, a vidéki Magyarországgal, lehetőségük lesz ellátogatni oda, 

ahonnan felmenőik származnak. A miniszteri biztos hozzátette: a magyar nyelv tanulása és 

a kulturális programok mellett vállalkozókkal, kormányzati szereplőkkel is 

megismerkedhetnek. „2010 óta olyan programokat működtetünk, amelyek megszólítják a 

diaszpórában élőket” – hangoztatta Szilágyi Péter, aki beszámolt ezeknek a szakmai és 

anyagi támogatást nyújtó kezdeményezéseknek az eredményeiről, megemlítve a Kőrösi 

Csoma Sándor programot is. A miniszteri biztos célnak nevezte, hogy minél több fiatal 

vegyen részt a diaszpóraprogramokban, hiszen rajtuk múlik, a diaszpóra magyarsága, a 

kultúra, a nyelv megmaradása. 

 

Elutasította a bukaresti parlament a bizalmatlansági indítványt 

Harmadízben sem sikerült megbuktatnia az ellenzéknek Viorica Dăncilă kormányát: a 

parlament leszavazta kedden a bizalmatlansági indítványt. A kormánybuktatásra 200-an 

szavaztak, ellene pedig heten, az indítvány sikeréhez viszont 233 voksra lett volna szükség 

az összesen 465-ből, ami úgy sem jött össze, hogy az összes ellenzéki párt – köztük az 

RMDSZ is – megszavazta az indítványt. A keddi bizalmatlansági indítványban 

megfogalmazott bírálatokra adott válaszában Viorica Dăncilă miniszterelnök kitért az 

úzvölgyi osztrák–magyar katonatemetőnél történt magyarellenes román támadás ügyére 

is, amivel az RMDSZ az indítvány támogatását indokolta. A kormányfő elutasította azokat 

a vádakat, hogy a magyarellenes támadást a kormány alárendeltségébe tartozó 

intézmények szervezték. Leszögezte: elutasítja a szélsőséges megnyilvánulásokat és az 

etnikai alapú erőszakot. „Tiszteletben tartom a magyar közösséget, az RMDSZ mai 

voksától függetlenül. De nem tűrök el etnikai provokációkat Romániában” – jelentette ki. 

Elutasította, hogy a konfliktusokból politikai ügyet kreáljanak, és emlékeztetett: kormánya 

szerint a konfliktus megoldását az jelentené, hogy a védelmi minisztérium átvegye a 

temető működtetését.    
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A magyar külügy ellenzi, hogy a román védelmi tárca átvegye az 
úzvölgyi temetőt 

Nem támogatja a magyar külügyminisztérium, hogy a román védelmi tárca kezelésébe 

kerüljön az úzvölgyi katonai temető. Budapest kifogásolja, hogy folytatódik a 

magyarelennes hangulatkeltés Romániában. Menczer Tamás, a budapesti Külgazdasági és 

Külügyminisztérium államtitkára úgy fogalmazott: „forró szívre és a hideg fejre” van 

szükség, amikor erről a témáról beszélnek. „Nem lehet az egész román nemzettel 

azonosítani azokat a bűnözőket, akik a temetőben randalíroztak” – idézte az MTI az 

államtitkárt. Kijelentette: a magyar kormány az RMDSZ álláspontját támogatja, így 

követeli a sírkert eredeti állapotának visszaállítását, a valós párbeszéd megkezdését, és 

nem támogatja, hogy a román védelmi minisztérium kezelésébe kerüljön a temető. 

Menczer hozzátette: bízik abban, hogy június utolsó napjaiban a hadisírokat gondozó 

magyar és a román szakemberek megbeszélésén érdemi megoldást találnak az ügyben. 

 

A román külügy megalapozatlannak tartja, hogy Magyarország a 
nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at 

A román külügyminisztérium tudomásul vette, de megalapozatlannak tartja, hogy a 

magyar Országgyűlés kedden a nemzeti összetartozás évének nyilvánította 2020-at, a 

trianoni békediktátum 100. évfordulóját. Az erről szóló közleményében a bukaresti külügyi 

tárca leszögezi: elfogadhatatlannak tart minden olyan próbálkozást, amely „a történelem 

átírására és revizionista álláspontok hangoztatására irányul”, mivel ezek ellentmondanak a 

21. századi európai valóságnak és annak az együttműködésnek, amelyről a stratégiai 

partnerségi dokumentumban, illetve a Románia és a Magyar Köztársaság között 1996. 

szeptember 16-án Temesváron megkötött alapszerződésben állapodott meg a két NATO, 

illetve európai uniós tagállam. A román külügyminisztérium megalapozatlannak tartja és 

elutasítja az országgyűlési határozat indoklását, mivel Románia szerint nem léteznek olyan 

„máig megoldatlan politikai, gazdasági, jogi és lélektani problémák, amelyeket a 

békeszerződés okozott”. A román fél szerint a békeszerződés, amely egyebek mellett 

Románia és Magyarország határát is kijelölte, nem jelent megoldandó problémát, sem 

tragédiát, miként azt a budapesti parlamenti nyilatkozat „beállítja”. 
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Mindössze egyetlen magyar főtanszék létrehozására hajlik a 
MOGYTTE mindenért a magyarokat hibáztató rektora 

A korábbi alkalmaknál kevésbé feszült légkörben, de továbbra is konkrét eredmények 

nélkül egyeztetett a magyar orvosképzés jövőjéről pénteken a Marosvásárhelyi Orvosi, 

Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) és a magyar tagozat 

vezetősége. Szabó Béla professzor, a magyar tagozat vezetője az MTI-nek elmondta: 

Leonard Azamfirei rektor egyetlen magyar (preklinikai) főtanszék megalakítását javasolta 

a magyar oktatók és hallgatók által követelt három (preklinikiai, klinikai és 

gyógyszerészeti) főtanszék helyett, olyan körülmények között, amikor az angol tannyelvű 

orvosképzés számára az egyetem idén – különösebb akadékoskodás nélkül – önálló kart 

hozott létre. A magyar tagozat számára is nyilván az jelentheti a megnyugtató megoldást, 

ha az orvos- és gyógyszerészképzést önálló karba szervezik, de a minimum az, hogy 

megalakulnak a régóta követelt önálló főtanszékek” – magyarázta a tagozatvezető. 

Hozzátette: ez valójában azt az állapotot jelentené, amelyet a 2011-es oktatási törvény 

alapján ki kellett volna alakítani az akkor még Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) néven működő felsőoktatási intézményben. A pénteki egyeztetésen az 

RMDSZ elnöke is jelen volt. Kelemen Hunor az MTI-nek telefonon elmondta: míg a 

korábbi két találkozó főleg a ki nem beszélt sértődések és jogos elégedetlenségek 

leltározásával telt el, most konstruktívabb légkörben zajlott a megbeszélés. Elmondta: a 

magyar fél továbbra is a törvényes előírások betartását kéri, valamint azt, hogy az egyetem 

elnevezésében is tükrözze és szavatolja a MOGYE multikulturális (többnyelvű) jellegét. Az 

RMDSZ elnöke szerint az egyeztetést még a nyári szünidő előtt, júliusban folytatják. 

 

„A VMSZ megújulási készsége segített abban, hogy túlélje az elmúlt 
25 év megpróbáltatásait” 

25 éves a Vajdasági Magyar Szövetség, amely 1994. június 18-án alakult meg Zentán, mint 

polgárok egyesülete. Kezdetben pártoktól és kormányoktól független szervezetként 

kívántak működni, de csakhamar rájöttek, hogy ha nagyobb részt kívánnak vállalni a 

vajdasági magyarság politikai érdekképviseletében, akkor párttá kell alakulniuk. A 

negyedszázados jubileum kapcsán kedd reggel alkalmi sajtótájékoztatót tartott Szabadkán 

Pásztor István, a VMSZ másfél hónappal ezelőtt újraválasztott elnöke. Az eseményen jelen 

voltak a párt tanácsának a tagjai is, illetve néhány alapító tag. Pásztor István szerint a párt 

megújulási készsége segített abban, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség túlélje az elmúlt 25 

év megpróbáltatásait. Arra törekedtek, hogy soha ne veszítsék el realitásérzéküket. 
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Hozzátette: arra törekedtek, hogy ne szakadjanak el a vajdasági magyar közösségtől, hogy 

folyamatosan az emberek érdekeit képviseljék. „Az, ami megtartotta a VMSZ-t, az a 

mértékletesség, ami jellemzett bennünket, a felkészültség, aminek a fontossága mindig egy 

belső standard volt, illetve a bátorság. Ezen felül, ami még megtartott bennünket az a 

szavahihetőség és a következetesség. Ezek azok az értékek, amikre büszkék vagyunk” – 

mondta Pásztor István. 

 

 

Tíz pályázati kiírás nyílt meg a Prosperitati Alapítványnál 

Július 31-éig, valamint a földvásárlásra október 31-éig pályázhatnak a vajdaságiak a 

Prosperitati Alapítványnál. A VII. pályázati körben megjelent kiírásokról Magyarkanizsán 

tartottak tájékoztató fórumot az illetékesek. Összesen 10 pályázat nyitott ebben a körben, 

ahol a falusi házak vásárlására, a földvásárlásra, a munkaintenzív növénytermesztésre, az 

állattenyésztésre, a többéves ültetvényekre, a kisfeldolgozók kapacitásának fejlesztésére, 

eszközbeszerzésre, szabványok bevezetésére, kezdő turisztikai vállalkozók támogatására, 

valamint meglévő turisztikai vállalkozások szálláskapacitásának fejlesztésére nyerhetnek 

támogatást az érdeklődők. Nagy Zita, az alapítvány központi irodájának stratégiai vezetője 

a fórumon kiemelte, több pályázati kiírásnál kedvezőbb feltételeket is tapasztalhatnak az 

érdeklődők. A fórumon részt vett Pásztor István, a VMSZ elnöke is, aki elmondta, a 

következő négy éves ciklusban az idegenforgalom fejlesztésére is kiemelt hangsúlyt 

fektetnek majd a turizmusfejlesztési stratégia által. „Azt gondoljuk, hogy ebben nagy 

lehetőségek vannak. Ezek a lehetőségek csak részben kerültek eddig kihasználásra, 

kiaknázásra. Abban szeretnénk segíteni az embereknek, hogy ezeket a lehetőségeket 

erőteljesebben és hatékonyabban építsék, és azt szeretnénk, hogy ha a mezőgazdaság, a 

feldolgozás, a hazai termékek előállítása és a turizmus valahol összeérne” – emelte ki a 

pártelnök. 

 

Közös jelölteket támogat a KMKSZ és az UMDSZ az előrehozott 
ukrán parlamenti választásokon 

A KMKSZ jelöltjeit hivatalosan bejegyezték a július 21-re kitűzött ukrán parlamenti 

választásokra, s mivel eredményesen zárultak a tárgyalások az UMDSZ-szel, a két 

szervezet közösen fogja támogatni a jelölteket mindhárom egyéni választókerületben, 

amelyekben jelentős számban élnek magyarok – jelentette be Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke. Brenzovics az előrehozott parlamenti választások fontosságát hangsúlyozva 

leszögezte: „Meg kell mutatni azt, hogy a kárpátaljai magyarság igenis képviselni szeretné 

Ukrajnában a saját érdekeit!” Az esélyekről szólva kiemelte: „Jó esélyekkel indulunk, de 
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minden a részvételi arányon és a kárpátaljai magyarság egységén fog múlni. Amennyiben 

kellő számban vesznek részt a kárpátaljai magyarok és a velünk szimpatizálók a 

választáson, akkor mindhárom körzetben van esélyünk.”  A Nagyszőlős központú egyéni 

választókerületben Brenzovics László, míg az Ungvár és a Munkács központú kerületekben 

Barta József és Gulácsy Géza KMKSZ-alelnökök indulnak. Amennyiben az UMDSZ 

alelnöke, Tóth Miklós bejegyzése megtörténik, Gulácsy Géza visszalép a javára.  

 

Azonos nevű ukrán jelölt indításával igyekeznek rontani Brenzovics 
László esélyeit a választásokon 

Azonos nevű ukrán jelölt indításával igyekeznek rontani ellenfelei Brenzovics László, a 

KMKSZ elnökének képviselőjelölti esélyeit a 2019. július 21-i előrehozott ukrán parlamenti 

választásokon a Nagyszőlős központú egyéni választókörzetben. Az üggyel kapcsolatban 

Brenzovics elmondta, felháborítónak tartja, hogy a deklaráltan az Európai Unióba tartó 

Ukrajnában ismételten megtörténhetnek hasonló dolgok. Az egész az állam politikájából 

ered, amely minden eszközzel próbálja megakadályozni, hogy a kárpátaljai magyarság 

képviselője bekerülhessen a parlamentbe – tette hozzá. Kijev sokadik alkalommal 

utasította vissza mondvacsinált okokra hivatkozva olyan egyéni parlamenti választókerület 

kialakítását, amelyben többséget képeznének a magyar nemzetiségű választópolgárok, 

ezzel is akadályozva a magyar érdekképviseletet parlamenti szinten – mutatott rá. A 

magyar politikus hangsúlyozta, nyilvánvalóan riválisai folyamodnak egy azonos nevű 

ukrán jelölt állításának alantas eszközéhez. Korábban a kárpátaljai magyarság 

képviselőjelöltjével szemben már alkalmazták ezt a módszert, amikor 2002-ben Kovács 

Miklós akkori KMKSZ-elnök ellen állítottak azonos nevű jelöltet az ellenfelei, és ezáltal 

annyi szavazatot vontak el tőle, hogy – csalással is megtetézve – minimális arányban, alig 

390 szavazattal elvesztette a voksolást – emlékeztetett. 

 

Potápi: a kárpátaljai magyarság kitartásból példát mutat a többi 
nemzetrésznek 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola negyedszázados töretlen fejlődése és 

építkezése is jelzi a kárpátaljai magyarság kitartását, amellyel példát mutat a többi 

nemzetrésznek is – jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

pénteken Beregszászon, a főiskola magyar kormánytámogatással épült Egészség- és 

Sportcentrumának átadási ünnepségén. Potápi Árpád János hangsúlyozta: „dacára a 

megpróbáltatásoknak, a kárpátaljai magyarság építkezik, dacára a magyar oktatás 

ellehetetlenítését célzó törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatás ellehetetlenítését célzó 

törekvéseknek, a kárpátaljai magyar oktatási intézményrendszer bővül és erősödik.” 

Hozzátette, a magyar kormány folyamatos támogatást nyújt ahhoz, hogy az óvodától a 

felsőoktatásig biztosítva legyen az anyanyelvű oktatás a kárpátaljai magyarság számára. 
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„Mindent megteszünk azért, hogy a magyar oktatás Kárpátalján egyet jelentsen a minőségi 

oktatatással” – emelte ki, rámutatva, hogy ezt bizonyítja a 21. század színvonalának 

minden tekintetben megfelelő sportcentrum átadása is, amelynek a létrejöttét a magyar 

kormány 426 millió forinttal támogatta. Az államtitkár kifejtette: „bízunk benne, hogy 

ezzel a fejlesztéssel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a Rákóczi-főiskola továbbra is be tudja 

tölteni a közösségért vállalt szerepét”, hiszen az intézmény nem csupán a magyar 

felsőoktatásnak a szilárd bástyája, hanem a kárpátaljai magyarság megmaradásának is. 

 

Hamarosan átadják a kopácsi Tangazdaságot és Ifjúsági Központot 

Befejeződött a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) által megvásárolt 

kopácsi ingatlan felújítása és képzési központtá való alakítása, hamarosan sor kerül az 

átadására. A kopácsi tangazdaság és ifjúsági központ területén a munkálatok első fázisban, 

2018 elején az 1912-ben épült központi objektumot újították föl. Majd a projekt keretein 

belül a létesítmény udvarán tíz, egyenként négyfős bungalót kezdtek építeni. Ezek fából 

készültek és minden szükséges berendezéssel fel vannak szerelve, fürdőszoba azonban 

nincs bennük, a tisztálkodásra egy külön kinti vizesblokkot alakítottak ki. Mindezt, 

valamint a tangazdaság épületének belső tereit, a konyhát, a vizesblokkját, a fűtést és egy 

kisbusz megvásárlását is a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alap 

támogatásával sikerült megvalósítani. Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője a további 

tervekről szólva elmondta, hogy különböző nyári táborokat terveznek a létesítményben, 

melyekre már pályáztak meg támogatás. 
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