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Hámos Lászlóra emlékeztek a Parlamentben 

A közelmúltban elhunyt Hámos László, külhoni magyar jogvédőre emlékeztek hétfőn a 

Parlamentben. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Hungarian Human 

Rights Foundation, az Alapítvány a Magyar Nemzeti Közösségek Európai 

Érdekképviseletéért és a Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány szervezésében tartott 

megemlékezésen kiemelte: Hámos László történelemalakító ember volt. Nem erős hangja, 

nem befolyása folytán lett az, hanem azáltal, hogy tette a dolgát ott, ahová a Mindenható 

helyezte – fogalmazott az államtitkár. Rámutatott: idén, amikor hazánk szabaddá 

válásának harmincadik évfordulóját ünnepeljük, akkor fontos, hogy azokról is beszéljünk, 

akik mindezt a vasfüggöny másik oldalán harcolva előkészítették, akik hittek a független 

Magyarország megteremtésében. Hámos László egy volt ezek között, ő azonban nemcsak a 

magyar szabadság élharcosa volt, hanem azon kevesek egyike, akik a szétszakítottság 

évtizedeiben is egyben tartották a nemzetet. Akik hitték és vallották, hogy a magyarság 

tagjai téren és időn, határokon és óceánokon át összetartoznak, mert „minden magyar 

felelős minden magyarért”. A nemzetegyesítés nagy művét most az ő és harcostársai által 

lerakott alapokra építik tovább – tette hozzá az államtitkár.  

 

Szijjártó Péter az Országgyűlésben: fel kell lépni a magyarellenes 
kirohanások ellen Romániában 

Megerősödtek a magyarellenes hangok és kirohanások a román politikai elitben, ami 

elfogadhatatlan, és fel kell lépni ellene – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden az Országgyűlésben. A miniszter Böröcz László fideszes képviselő 

magyar–román kapcsolatokról szóló napirend előtti felszólalására reagálva kijelentette, 

ebben a helyzetben a magyar külpolitika nem maradhat csöndben. „Amikor nemzetközi 

fórumokon Romániával kapcsolatos kérdések kerülnek elő, a magyar álláspont nem lehet 

független a magyarellenes kirohanásoktól és provokációktól” – mondta a tárcavezető. 

Szijjártó Péter elfogadhatatlannak nevezte az úzvölgyi temetetőben történt kegyeletsértést 

és azt, hogy a történtek után nem azok kaptak büntetést, akik agresszíven léptek fel, 

hanem azok a magyar tisztségviselők, akik a békés megemlékezést szervezték. Közölte: a 

jelenlegi szakértői vélemény szerint legalább húsz magyar katona holtteste fölé emeltek a 

románok betonkereszteket, így ezt a kegyeletsértő állapotot meg kell szüntetni. 

Magyarország azt várja el a román hatóságoktól, hogy a felelősöket büntessék meg, a békés 

megemlékezők „vegzálását”, pedig hagyják abba, „főleg nemzeti alapon” – tette hozzá.  
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Potápi: idén is megrendezik a Magyarok Országos Gyűlését 
Ópusztaszeren 

Idén augusztus 2-4. között rendezik meg a Magyarok Országos Gyűlését (MOGY) 

Ópusztaszeren, a rendezvény központi témája a nemzeti összetartozás, és azon belül a 

külhoni magyar gyermekek megsegítése. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: hetedik alkalommal rendezik meg a 

találkozót, és Magyarországon ez a legnagyobb kültéri jótékonysági akció. Tavaly a három 

nap alatt közel 60 ezren vettek részt a találkozón, ami felfogható szabadegyetemként és 

kulturális rendezvényként is. Az államtitkár kitért a külhoni magyar gyermekek éve 

programra is, amely az idei tematikus év. Jelezte, a MOGY-on is több előadás hangzik el 

ebben a témában. Boldog István (Fidesz) országgyűlési képviselő az önkéntesek munkáját 

emelte ki a rendezvénnyel összefüggésben, és azt kérte, hogy aki meg tudja tenni, vegyen 

részt a találkozó megszervezésében, az előkészületekben és az utómunkákban. 

 

Miniszteri biztos: nemzetpolitikai témában különösen aktív a 
Kárpát-medencei magyarság 

Nemzetpolitikai témában különösen aktív a Kárpát-medencei magyarság - emelte ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa hétfőn Martonvásáron a 

nyolcadik Kisebbségvédelem Európában című nyári egyetem résztvevőit köszöntve. 

Szilágyi Péter közölte: a nemzetpolitikai témájú nyári egyetemek a Kárpát-medencében élő 

fiatalokat kívánják megszólítani. A napokban kezdődött a felvidéki Martosi 

Szabadegyetem és a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem Felsőszinevéren, a héten nyitja meg 

kapuit a kishegyesi Vajdasági Szabadegyetem, az erdélyi Tusnádfürdőn pedig a Bálványosi 

Szabadegyetem és Diáktábor programjai várják a fiatalokat július végén. A Kárpát-

medencei magyarság helyzetéről szólva a miniszteri biztos kiemelte: Ukrajnában soha nem 

volt ilyen rossz a kárpátaljai magyarság helyzete, és a közelmúlt eseményei azt mutatják, 

hogy komoly feladatra kell készülni a térségben. Romániában a múlt héten fogadták el a 

közigazgatási kódexet, amely Szilágyi Péter szerint visszalépést jelent a kisebbségi jogok 

terén az erdélyi és a partiumi magyarok számára. A miniszteri biztos kitűnőnek értékelte a 

politikai kapcsolatokat Szlovákiával, de hozzátette: a nyelvi jogok és az állampolgárság 

kérdéseiben van még miről beszélni.  
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Műemlékké nyilvánítanák az úzvölgyi temetőben elhelyezett 
betonkereszteket: a kormányfő közbelépését sürgette az RMDSZ 
elnöke 

Az úzvölgyi katonai temetőben illegálisan felállított román betonkeresztek műalkotássá 

nyilvánítása ellen emelt szót kedden Viorica Dăncilă román miniszterelnöknél a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke. Kelemen Hunor közösségi oldalán 

számolt be a keddi találkozóról, amelyen azt kérte a kormányfőtől: vonják vissza a 

kulturális miniszternek azt a jóváhagyását, amellyel gyakorlatilag műalkotásnak 

nyilvánította a moldvai Dărmănești (Dormánfalva) önkormányzata által a sírkertben 

magyar katonák maradványai fölé önkényesen elhelyezett ortodox emlékművet és a román 

katonáknak emléket állító ötven betonkeresztet. Elfogadhatatlannak tartjuk, hogy egy 

legionárius szimbólum művészeti koncepcióját kedvezően véleményezzék” – szögezte le az 

RMDSZ elnöke, arra utalva, hogy a dormánfalvi román hősi emlékmű valójában egy 

nagyméretű kelta betonkereszt, vagyis az 1927-ben Mihály Arkangyal Légiója néven 

alakult, majd Légionárius Mozgalom néven ismertté vált félkatonai szervezet örökségét 

nyíltan valló újfasiszta mozgalmak által rendszeresen használt szimbólum. 

 

Szijjártó: elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a 
nemzeti közösségek jogaiban 

Elfogadhatatlan, hogy Romániában visszalépés történik a nemzeti közösségek jogaiban – 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az MTI-hez szombaton eljuttatott 

közleményében. A bukaresti kormány által sürgősségi rendelettel hatályba léptetett új 

közigazgatási törvénykönyv – ellentétben a parlamenti többség által korábban támogatott 

javaslattal – nemhogy nem bővíti a nemzeti közösségek jogait, már meglévő, szerzett 

jogokat vesz el – mutatott rá. Szijjártó Péter kiemelte: az új szabályozás értelmében egy 

nemzeti közösség elveszíti anyanyelvhasználati jogait, ha számaránya 20 százalék alá 

csökken, holott a korábbi szabályozás garantálta a szerzett jogok védelmét a számarány 

későbbi változásától függetlenül. Az új szabályozás alapján veszélyben látjuk a helyi 

anyanyelvi hivatali ügyintézést is, még azokon a településeken is, ahol a nemzeti közösség 

aránya meghaladja a 20 százalékot – tette hozzá. Nemzetközi és kétoldalú szabályok védik 

a kisebbségek jogait, ezeket tiszteletben kell tartani Romániában is – húzta alá a 

külgazdasági és külügyminiszter.  
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A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi román 
szervezetek Bukarestben 

A magyar nyelvi jogok vélelmezett bővítése ellen rendezett tüntetést vasárnap Bukarestben 

a kormány épülete előtt két – főleg Székelyföldön tevékenykedő – román civil szervezet. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, illetve a Nemzet Útja nevű 

egyesület felhívására több mint száz tüntető érkezett román zászlókat lengetve a tér egy 

román nemzeti színű óriáslobogóval elkerített sarkába. Többségüket a Frăția Ortodoxă 

(Ortodox testvériség) feliratú kisbuszok szállították Bukarestbe. A magyar nyelv 

hivatalossá tételével riogató demonstrálók között feltűnt többek között a magyarellenes 

feljelentéseiről elhíresült Dan Tanasă blogger, valamint a román–moldovai egyesülésért 

síkra szálló, az elmúlt időszakban ugyancsak magyarellenességbe áthajló George Simion 

aktivista is. A tüntetők a bukaresti kormány „árulása” ellen tiltakoztak, mivel szerintük a 

Viorica Dăncilă szociáldemokrata kormányfő vezette kabinet az RMDSZ „zsarolásának” 

engedve olyan nyelvi jogokat épített be a frissen elfogadott közigazgatási kódexbe, amelyek 

a második hivatalos nyelvvé teszik Romániában a magyart. Az RMDSZ éppen ellenkezőleg, 

visszalépésnek tartja az új kódexet az anyanyelv használatának szempontjából.  

 

Potápi: van jövője a felvidéki magyarságnak 

A felvidéki magyarságnak van jövője, hiszen célokat fogalmaz meg és ezek mentén 

cselekszik – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára a felvidéki Martoson, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretén 

belül elkészült új református óvoda átadóján. Az államtitkár beszédében rámutatott: a 

magyar kormány arra törekszik, hogy gazdasági, oktatási és más szempontokból is egy 

egységes Kárpát-medencei teret teremtsen meg. Hozzátette: ennek a célkitűzésnek mentén 

épül 150 új óvoda és újul meg 460 Kárpát-medence szerte. Az új és felújított intézmények 

közül 165 készült és készül el a Felvidéken, összesen mintegy 10,5 milliárd forintból, ami 

mutatja, hogy a programban a Felvidék kiemelt helyet kapott. „Ez a felújított iskola 

tövében épült új óvoda is annak is bizonyítéka, hogy a felvidéki magyarság és az egész 

magyar nemzet nemcsak a múltba réved, nemcsak a ma bajaival törődik, hanem van jövője 

és ezzel a jövővel törődik, célokat fogalmaz meg és cselekszik” – hangsúlyozta az 

államtitkár. 

 

Szilágyi: erőforrássá vált a diaszpórában élő magyarság 

Mára erőforrássá vált a világban diaszpórában élő magyarság - jelentette ki Szilágyi Péter, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, a felvidéki Martoson. A 
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miniszteri biztos, erről azon a diaszpóra magyarságról tartott fórumon beszélt, amelyet 

„Világnemzet vagyunk” címmel tartottak a hetedik Martosi Szabadegyetemen. Szilágyi 

Péter elmondta: a Nemzetpolitikai Államtitkárság, az elmúlt években számos, a diaszpóra 

magyarságot megcélzó programot indított, s ezeknek köszönhetően szorosabbá vált a 

kapcsolati háló mind a diaszpórában élő magyarság és az anyaország, mind pedig a 

diaszpórában élő magyarság és a Kárpát-medencei külhoni magyar nemzetrészek között. 

„Egyre szorosabbá válnak a kapcsolataink, egyre többen veszik fel a magyar 

állampolgárságot, sok olyan vállalkozás is indult, amelyeket diaszpórában élő sikeres 

magyar vállalkozók indítottak Magyarországon” – mutatott rá Szilágyi Péter. Hozzátette: 

látni lehet, hogy a kulturális kapcsolattartás szorosabbra fűzése mellett gazdasági vonalon 

is megindult a kapcsolatépítés. Szilágyi Péter elégségesnek minősítette a diaszpórát célzó 

újonnan elindult támogatáspolitikát.  

 

Nemzeti összetartozásról a MartFeszten: véget ért a száz év 
magány időszaka 

Nemzeti összetartozásról, nemzetpolitikáról, a felvidéki és az erdélyi magyar politika 

jövőjéről Pánczél Károly, a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának 

elnöke, Mezei János, az erdélyi Magyar Polgári Párt elnöke és Bárdos Gyula, a Csemadok 

elnöke beszélgetett a VII. MartFeszt pénteki fórumán. 2010 óta a nemzetpolitikában 

sikerült olyan változásokat elérni, amely végett vetett a Kárpát-medencei magyarság 

szétszakítottságának. Véget vetett a száz év magány időszakának – fogalmazott Pánczél 

Károly, a magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke, hozzátéve: az 

elmúlt szűk egy évtizednek köszönhetően a Kárpát-medence ismét egy kulturális és 

gazdasági tér lett. 

 

Pártvezetők fóruma - az identitás megőrzését értékként kell 
megélnünk 

Pártvezetők és ifjúsági szervezetek vezetői voltak vendégek a Martfeszt szombati napjának 

utolsó közéleti fórumán. A beszélgetést médiacsaládunk főszerkesztője, Molnár Judit 

vezette. A beszélgetés kezdetén Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke 

kiemelte, soha korábban nem voltak olyan jók a szerb-magyar államközi kapcsolatok, mint 

most. Az elmúlt 170 évben nem volt egyetlen történelmi esemény sem, amelyben a 

magyarok és a szerbek egy oldalon lettek volna. Innen sikerült eljutni a mai helyzetig - 

hangsúlyozta Pásztor. Ha ez sikerülhetett, hasonló megbékélés létrejöhet a többi 

szomszédos nemzettel is. Elsődleges cél a vajdasági magyarság identitásának megőrzése, 

és Szerbia boldogulása, amely elősegíti a magyarság megerősödését is - tette hozzá 

Pásztor. Menyhárt József, az MKP elnöke szerint az elmúlt hetek az EP-választások 

értékeléséről szóltak. Leszűrhető a tanulság, hogy a párt számíthat a fiatal politikusokra. 
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Orbán Balázs: A közép-európai térség felértékelődik az európai 
politikában 

A Kárpát-medence és a közép-európai térség felértékelődik az európai politikában - 

mondta a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Martoson. 

Orbán Balázs erről a Martosi Szabadegyetemen, "A Kárpát-haza magyar jövője az 

önkormányzatainkban sarjad" című fórumon beszélt. Az államtitkár kijelentette: a 21 

század a lokalitás újrafelfedezésének évszázada is lesz. Az erőltetett globalizációval 

szemben, amely identitásvesztett állampolgárokat termel ki, ellenreakcióként megerősödik 

a lokalitás, a helyi szintű beágyazódás - hangsúlyozta Orbán Balázs. Hozzáfűzte: az egész 

21. század erről szól majd, és ez segíti a magyarság, azon belül a felvidéki magyarok ügyét 

is. Az államtitkár beszélt a magyar közigazgatási ösztöndíjprogramról is, amelyet 2018-ban 

újítottak meg, és azóta nagyon népszerű lett. Szász Jenő, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

elnöke a külhoni magyar nemzetrészek helyzetét értékelte. Elmondta: a délvidéki 

magyarság áll a legjobban az elszakított nemzetrészek közül, tekintve, hogy saját 

önkormányzatisággal rendelkezik. Úgy vélte: az ott élő magyarok száma miatt Erdélyben 

van a legnagyobb erő, ellenben Kárpátalján a legsúlyosabb a helyzet a háborús 

körülmények és a tömeges elvándorlás miatt. Szász Jenő a Felvidékről azt mondta, hogy a 

többi határon túli területhez képest ott a legjobb a gazdasági helyzet, ami viszont 

"kényelmesebbé" tette az ottani magyarságot. 

 

Babacsomag a szabadkai kisgyermekes családoknak 

Mintegy 90 babacsomagot osztottak ki szerda délelőtt Szabadkán, az Újvárosháza 

dísztermében. A csomagok babatakarót, orrszívó porszívót, gyógyszeradagolót és egy kis 

fésűt tartalmaznak. Az ajándékokat Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, Jerasz 

Anikó, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnöke, Horvát Tímea, 

Szabadka alpolgármestere, valamint Magosi Zsuzsanna, polgármesteri tanácsos adták át. 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága idén 814 babacsomagot 

osztott ki Vajdaságban a kisgyermekes családok körében, Szabadkán eddig összesen 200 

csomagot osztottak szét azok a szülők között, akik 2018-ban igényelték az anyasági 

támogatást. Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának vezetője, elmondta céljuk, hogy a 

szülőföldjükön élő családok boldogulását minden eszközzel támogassák. 
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Fekete Péter: a határon túli fesztiválok az összetartozásról is 
szólnak 

Bár a koncertek már csütörtökön megkezdődtek, pénteken délután hat órakor került sor a 

Kanizsa Feszt megnyitójára, amelyen felszólalt Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa 

polgármestere és Juhász Attila, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára. Jelen volt 

még Balázs-Piri Zoltán miniszteri főtanácsadó, majd a rendezvényt Fekete Péter kultúráért 

felelős államtitkár nyitotta meg, és mint mondta, nem üres kézzel jött, a zsebében 

kulturális kincsek lapulnak, egy tizenhetedik századi szablya másolatát hozta magával. – 

Nem véletlenül választottam ezt a kincset. Amikor megláttam Magyarkanizsa címerét, 

megdobbant a szívem: egy huszár látható rajta. Számomra ez a huszár azt a küzdelmet 

szimbolizálja, amit a határon túli településeink vívnak nap mint nap. A megnyitót 

követően a gyerekek az Alma együttes zenéjére szórakozhattak, akik pedig ennél 

komolyabb témák iránt érdeklődtek, azok politikai beszélgetést hallgathattak meg Fekete 

Péter, Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medencei magyar oktatás fejlesztéséért felelős helyettes 

államtitkár, valamint Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke között. 

 

Potápi: a nemzetpolitikai nyári táborok az összefogást erősítik 

A nemzetpolitikai táborok a magyar-magyar összefogást erősítik, ami most különösen 

fontos a kárpátaljai magyarság számára, hogy jó eredményeket tudjon felmutatni az 

előrehozott ukrajnai parlamenti választásokon – jelentette ki Potápi Árpád János 

Felsőszinevéren, a XXVII. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen. Potápi szerint örvendetes, 

hogy évről-évre bővül a nemzetpolitikai nyári táborok köre, ami erősíti az identitástudat 

mellett a magyar-magyar összefogást is. Kiemelte, arra kér mindenkit, hogy lehetőségük 

szerint segítsék a jelenleg legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai 

magyarság jelöltjeinek választási kampányát. Ha a magyar közösség szervezetei 

Kárpátalján minden tőlük telhetőt megtesznek, akkor a siker nem marad el – mondta. „Azt 

gondolom, hogy példaértékű a két magyar politikai erőnek, a KMKSZ-nek és az UMDSZ-

nek a megismételt együttműködése, a megállapodás aláírása. Ez azt jelenti, hogy mindenki 

a közös jelölteket támogatja, illetve ezek a pártok ezt kérik a szavazóktól, és ez előremutató 

a Kárpát-medencében és reméljük azt, hogy egyre több nemzetrész ismeri fel azt, hogy 

csak közösen lehet sikereket elérni” – mutatott rá az államtitkár. Brenzovics László, a 

KMKSZ elnöke elmondta, a kárpátaljai magyarság él, élni akar és élni is fog. Leszögezte, 

nem szabad feladni az elveket és a célokat akkor sem, ha a legnagyobb nyomás nehezedik a 

kárpátaljai magyarságra. Hozzáfűzte, az anyaországnak és a Kárpát-medencei 

szolidaritásnak köszönhetően a hatalmas nyomás ellenére is sikerült olyan eredményeket 

elérni, amelyekre korábban nem volt példa, hiszen sorban újulnak meg a kárpátaljai 
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közintézmények, óvodák, iskolák, orvosi rendelők, újabb létesítményekkel bővül a 

megmaradást tekintve kulcsfontosságú beregszászi Rákóczi-főiskola. 

 

Németh Zsolt: bízunk a magyar-ukrán kapcsolatok 
normalizálódásában 

Bízunk abban, hogy az Ukrajnában bekövetkezett változásoknak köszönhetően sikerül 

normalizálnunk a kétoldalú kapcsolatainkat, és orvosolni tudjuk a kárpátaljai magyarság 

sérelmeit – jelentette ki Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke 

Felsőszinevéren. Előadásában Németh Zsolt kifejtette, az ukrán elnökválasztás 

eredményének köszönhetően „remélhetőleg lezárult a Porosenko-korszak és vele együtt az 

intézményesített, központilag szervezett magyarellenesség”. Magyarország nagy 

várakozásokkal tekint Volodimir Zelinszkij új ukrán elnök politikai irányvonalának a 

kialakítása elé, azt remélve, hogy elmozdulás történik abba az irányba, amely mindkét 

ország érdeke, beleértve a többi között Kárpátalja fejlődését, a határ átjárhatóságának 

javítását új átkelőhelyek létesítésével – tette hozzá. A politikus kifejtette, Magyarország 

feladata a jelenlegi helyzetben az, hogy ráirányítsa a nagyhatalmi tényezők figyelmét az 

ukrán oktatási törvény és nyelvtörvény kisebbségi jogokat sértő rendelkezéseire. Ezért 

Budapest fenntartja álláspontját Ukrajna NATO-kapcsolatainak a blokkolását illetően, és 

továbbra is ki fog állni a kárpátaljai magyarság mellett – mutatott rá. Nagyon fontosnak 

nevezte a magyar érdekképviselet megőrzését az ukrán parlamentben a 2019. július 21-i 

előrehozott törvényhozási választáson. 

 

Potápi: Kárpátalja többségi nemzete is igényli a gyermekek magyar 
nyelvű oktatását 

Örvendetes, hogy Kárpátalján a többségi nemzet is igényli a magyar nyelv és kultúra 

elsajátítását már az óvodától kezdve, amihez a magyar kormány kész segítséget nyújtani – 

mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hegyvidéki 

Ökörmezőn (Mizshirja), amikor átadta a magyar kormány támogatásával felújított, 

magyar csoportot foglalkoztató óvodát. Köszöntőjében Potápi Árpád János hangsúlyozta, 

nagyon fontos, hogy Kárpátalja nem magyarok által lakott térségeiben is igény mutatkozik 

a magyar nyelvű nevelés és oktatás meghonosítására. Ennek kiemelkedő példája, hogy a 

nem magyar ajkú Ökörmező 2. számú óvodájának vezetése kérelemmel fordult a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséghez (KMPSZ), amely szerint a gyermekintézmény 

szeretne bekapcsolódni a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programba azzal a feltétellel, 

hogy a helyi önkormányzat vállalná a felújítás költségeinek a felét – tette hozzá, 

megjegyezve, hogy a magyar anyanyelvű nevelőt a KMPSZ küldi az óvodába. Potápi 

kiemelte: a kárpátaljai tömbmagyarság terültétől távol eső kisvárosban fellépő igény a 
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magyar nyelv és kultúra megismerésére, elsajátítására azt bizonyítja, hogy Kárpátalja 

többségi nemzethez tartozó lakossága nem magyarellenes. 

 

Szijjártó: Magyarország a kapcsolatok rendezését javasolja az új 
ukrán vezetésnek 

Magyarország azt javasolja az új ukrán vezetésnek, hogy a két ország kapcsolata kerüljön 

vissza a régi kerékvágásba, amikor még nem vették el a kárpátaljai magyar nemzeti 

közösségtől korábban megszerzett jogait – mondta az MTI-nek Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter Torontóban. A politikus a kanadai városban az 

Ukrajnában megindított reformfolyamatokról rendezett konferencia kapcsán elmondta: a 

korábbi ukrán vezetés, Porosenko ukrán elnök kifejezetten magyarellenes politikát vitt, 

amelynek eredményeképpen a kárpátaljai magyar közösség jogait súlyosan megnyirbálták. 

Az oktatási és a nyelvhasználatról szóló törvény korábban megszerzett jogokat vett el. Ez 

teljes mértékben ellentétes minden európai szabvánnyal, a nemzetközi joggal és a magyar-

ukrán kétoldalú vállalásokkal. Az új ukrán elnök, Volodomir Zelenszkij új reményt jelent 

arra, hogy Ukrajna nem fog magyarellenes politikát folytatni – mondta Szijjártó. Az új 

ukrán elnök nyilatkozatai biztatóak, de csak óvatos optimizmusra adhatnak okot. Az igazi 

vízválasztó az lesz, hogy Zelenszkij végrehajtja-e azokat a jogi változtatásokat a parlamenti 

választások után, amelyek nyomán a magyar nemzeti közösség visszakaphatja korábbi 

jogait – közölte.  

 

A harmadik szórványkonferencia Omišban 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) harmadik éve szervezi meg 

a többnapos szórványkonferenciát Omišban, amelyen a HMDK kisközösségekben működő 

szervezeteinek képviselői, valamint az ernyőszervezet munkatársai vesznek részt. A 

szórványmagyarsághoz tartozók az utolsó bástyái a magyar kultúrának, ezért a HMDK 

mindenben támogatja megmaradásukat. Az idei háromnapos tanácskozás résztvevőit 

Jankovics Róbert HMDK-elnök, parlamenti képviselő köszöntötte. Elmondta, hogy a 

tengermelléktől a Nyugat-Szlavóniáig terjedő „sávban” működő magyar szervezetek, 

kisebbségi önkormányzatok vezetőinek és kisebbségi képviselőknek, valamint a HMDK-

központ munkatársai részvételével zajló szórványkonferencia célja az, hogy az egyesületek 

megismerjék egymást, egymás munkáját, valamint tájékoztatást kapjanak a munkájukat 

segítő pályázati lehetőségekről. 
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Magyarország legnyugatibb képviseletét nyitotta meg Szijjártó 
Péter Vancouverben 

Magyarország legnyugatibb állandó képviseletét nyitotta meg Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter a kanadai Vancouverben. A képviselet létesítését a térségben adódó 

gazdasági lehetőségek, az ottani technológiai fejlesztések és az ott élő magyarsággal való 

kapcsolattartás, a magyar közösség segítése indokolta. Megnyitó beszédében a miniszter 

kifejtette, hogy Kanada stratégiai partnere és szövetségese Magyarországnak. A NATO 

tagjaiként közös katonai missziókban vesznek részt, megpróbálják biztonságosabbá tenni a 

világot és együtt küzdenek a világszinten növekvő terrorizmussal szemben – mondta. 

Elmondta, hogy Kanadában 400 ezer magyar gyökerekkel rendelkező ember él, közülük 

sokan az ország nyugati felében. A konzulátustól a kormány azt várja, hogy ellátja majd az 

ottani magyarok érdekképviseletét, segítséget nyújt identitásuk megőrzésében, egyúttal 

újabb gazdasági lehetőségeket derít fel a magyar vállalatok számára – közölte. 
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