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Orbán-Brenzovics találkozó: a kárpátaljai magyarok menjenek el 
választani! 

A július 21-én megrendezésre kerülő ukrajnai parlamenti választás volt a fő téma Orbán 

Viktor miniszterelnök és Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnökének megbeszélésén Budapesten, a Karmelita kolostorban - tájékoztatta az MTI-t 

Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke péntek délután. A tárgyaláson 

megállapították, fontos, hogy a kárpátaljai magyarság meg tudja őrizni jelenlétét a kijevi 

törvényhozásban. Orbán Viktor és Brenzovics László kifejezte reményét, hogy az ukrán 

hatóságok biztosítani tudják a választások tisztaságát. Arra buzdították a Magyarországon 

dolgozó kárpátaljaiakat, hogy július 21-én utazzanak haza, és vegyenek részt a 

választásokon - közölte Havasi Bertalan. 

 

Orbán-Caputová találkozó: évről évre jobb a magyar-szlovák 
viszony 

A visegrádi együttműködésről, a magyar-szlovák kétoldalú kapcsolatokról és európai 

politikai témákról is tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök Zuzana Caputová szlovák 

köztársasági elnökkel, akit a Karmelita kolostorban fogadott csütörtök délután - 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor gratulált a 

júniusban hivatalba lépett új szlovák államfőnek, és köszönetet mondott neki azért, hogy 

egyik első hivatalos útja Magyarországra vezetett. A tárgyaláson egyetértettek abban, hogy 

Magyarország és Szlovákia fontos partnerei egymásnak a közös történelmi múltra és 

egymás nemzeti kisebbségeire tekintettel is. A magyar miniszterelnök értékelése szerint 

2010 óta fokozatosan javulnak a magyar-szlovák kapcsolatok, és mára nagyszerű 

eredményeket ért el együtt a két ország. Mindketten kiemelték a visegrádi együttműködés 

fontosságát, amely "stratégiai kérdés Közép-Európa számára", főleg a mostani időkben, 

amikor a kontinens jövőjével kapcsolatos legfontosabb kérdésekről folyik vita az Európai 

Unión belül. 

 

A nemzetpolitikai államtitkárság támogatja egy kárpátaljai 
középiskola helyreállítását 

A nemzetpolitikai államtitkárság azonnali támogatásról döntött a vasárnapi viharban 

súlyosan megrongálódott kárpátaljai Szürtei Középiskolát ért károk helyreállítása 

érdekében. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteki, az MTI-hez eljuttatott 

közleménye szerint a kárpátaljai magyar bázisiskolák fejlesztési programjának terhére 

nyújtanak anyagi támogatást az iskola részére, amely a település egyetlen oktatási 

intézménye. Az államtitkár kiemelte: fontosnak tartják, hogy a kárpátaljai magyarság 
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érezze, nincs egyedül. Ezzel a lépéssel ismételten azt szeretnék bizonyítani, hogy 

Kárpátalja magyar közössége mindenben számíthat az anyaország figyelmére és 

támogatására - olvasható a közleményben. Felidézte azt is, hogy a magyar kormány a 

szülőföldön boldogulás megteremtése és a magyar nyelvű oktatási intézményrendszer 

megőrzése, megerősítése és fejlesztése céljából idén februárban fogadta el a kárpátaljai 

magyar bázisiskolák fejlesztési programját. A programnak köszönhetően 64 magyar 

tannyelvű oktatási intézmény felújítása, bővítése és fejlesztése valósul meg Kárpátalján a 

következő években. 

 

Menczer: külpolitikánk sarokköve a külhoni magyarok melletti 
kiállás 

A magyar külpolitika egyik legfontosabb sarokköve a külhoni magyarok melletti kiállás, 

jogaik és érdekeik védelme, illetve képviselete – hangsúlyozta a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős 

államtitkára. Menczer Tamás az ELTE Kárpát-medencei Magyar Nyári Egyetemének 

nyitórendezvényén kiemelte: meggyőződésük, hogy „mindenképpen jobb” a határon túli 

magyar közösségnek, ha a magyar kabinet jó viszonyt ápol a környező országok 

kormányaival. Szólt arról is, hogy a kormány folyamatos kapcsolatot tart és párbeszédet 

folytat az ottani nemzeti közösséggel. A megmaradás és boldogulás legfontosabb 

feltételének az anyanyelv használatát és a magyar nyelvű oktatás meglétét nevezte az 

államtitkár. Menczer Tamás a szomszédos országokhoz fűződő viszony és a külhoni 

magyar közösségek jelenlegi helyzetét taglalva emlékeztetett arra: Magyarországnak 

elfogadhatatlan az ukrán nyelvtörvény, amely elveszi a kárpátaljai magyarság szerzett 

jogait, hozzátéve, a jogszabály egyúttal nemzetközi megállapodásokat is sért. Ugyanakkor 

az új ukrán elnök megválasztása után óvatos optimizmus jellemzi a magyar álláspontot 

azzal kapcsolatban, hogy ismét sikerül „a kölcsönös tisztelet talajára” helyezni a kétoldalú 

kapcsolatokat. Az úzvölgyi katonatemető ügyét említve Menczer Tamás arra is rámutatott: 

a Romániával kialakult konfliktusokat úgy kell rendezni, hogy a közép-európai 

együttműködést „ne nehezítsék el”.  

 

Szilágyi Péter: az anyaország számít a diaszpórában élő fiatalokra 

Számít a diaszpórában élő fiatalokra az anyaország, és segíti őket a magyar kultúra 

őrzésében – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az 

Országházban, amikor a diaszpóraprogram keretében Magyarországra érkező uruguayi 

magyar származású fiatalokat köszöntött. Szilágyi Péter kiemelte: Magyarország minden 

magyarért kiáll, éljen bárhol a világon. A magyar kis nemzet, ezért nagyon fontos, hogy a 

diaszpórában élő két és fél millió tagja kapcsolatban maradjon az anyaországgal – mondta. 

Hozzátette: az alig néhány ezres uruguayi magyar közösségnek a legfontosabb, a magyar 
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identitást megtartó erő a néptánc és a cserkészet, és a magyar kormány hálás a 

közösségnek, hogy ilyen messze az anyaországtól ápolják őseik kultúráját. Szilágyi Péter 

elmondta, pályázatokkal is segítik a diaszpóra közösségeket és a hétvégi iskolákat, a 

diaszpóraprogram keretében pedig évente 1000 fiatal érkezik Magyarországra, hogy 

megismerkedjen ősei kultúrájával. 

 

Az úzvölgyi katonai temetőről, az anyanyelv- és jelképhasználatról 
is tárgyalt Szijjártó és Meleșcanu 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden tárgyalásokat folytatott Teodor 

Meleșcanu román külügyminiszterrel az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet 

(EBESZ) informális külügyminiszteri találkozójának alkalmával a szlovákiai Csorba-tó 

mellett. A budapesti tárca közleménye szerint Szijjártó Péter megerősítette, hogy 

Magyarország továbbra is arra törekedne, hogy a két ország „kapcsolatrendszere 

visszatérjen a kölcsönös tisztelet és a pozitív dinamika talajára”, mert ez lenne a jobb mind 

Magyarországnak, mind Romániának, de mindenekelőtt ez lenne a legjobb az erdélyi és a 

székelyföldi magyarságnak is. A magyar külügyminiszter román kollégája segítségét kérte 

abban, hogy az úzvölgyi katonai temetőről szóló szakértői egyeztetések folytatódjanak, és 

még júliusban kerüljön sor a két szakértői csapat helyszíni szemléjére a temetőben. A 

nemrégiben elfogadott új közigazgatási törvénnyel kapcsolatban Szijjártó Péter arra kérte 

a román külügyminisztert, hogy a törvénybe kerüljön vissza az erdélyi és székelyföldi 

magyaroknak az a korábbi szerzett joga, hogy ha 20 százalék alá csökken egy adott 

területen a kisebbségi arány, akkor is illessék meg az anyanyelvi használati jogok a 

kisebbséget. Végezetül Szijjártó Péter arra kérte Teodor Meleșcanut: a romániai bíróságok 

fejezzék be azt a gyakorlatukat, hogy több millió forintos bírságokat szabnak ki magyar 

tisztségviselőkre anyanyelv- és szimbólumhasználat miatt. 

 

Meleşcanu kioktató hangnemben beszélt, és beavatkozási 
kísérlettel vádolja Szijjártót 

Kioktató hangnemben reagált Teodor Meleşcanu román külügyminiszter Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminiszter keddi, a szlovákiai Csorba-tó mellett tartott 

találkozójukon tett felkérésére. A román külügyminisztérium szerdán reagált a magyar 

külügy közleményére, amelyet Teodor Meleşcanu úgy értelmezett, hogy a magyar 

tárcavezető azt kéri: a román kormány „avatkozzon be” az igazságszolgáltatás 

tevékenységébe. A kommüniké értelmében a román miniszter azt mondta Szijjártónak: 

egy demokratikus államban, ahol működik a jogállam és amely tiszteletben tartja az 

európai értékeket – beleértve a hatalmi ágak szétválasztását is –, „elfogadhatatlan a 
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kormány beavatkozása az igazságszolgáltatásba”. A bukaresti közlemény szerint a 

találkozóra a román fél kérésére került sor, miután a magyar fél „nem konstruktívan” 

viselkedik, a cél pedig az volt, hogy „véget vessen a magyar fél folyamatos provokációinak”.  

 

Cél a hosszú távú fejlesztés: 66 székelyföldi pályázat nyert 
támogatást a magyar államtól 

Elbírálta a marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica Alapítvány a székelyföldi 

mezőgazdasági feldolgozóipari nagyberuházásokra kiírt támogatási program keretében 

beérkezett pályázatokat, szám szerint 72-őt. Az RMDSZ csütörtöki hírlevelében szereplő 

közlemény szerint a bíráló szakértők döntése értelmében összesen 66 pályázat nyert 

támogatást, hatot elutasítottak. A magyar kormány támogatásával megvalósult 

gazdaságfejlesztési program kapcsán Kozma Mónika, az alapítvány ügyvezetője elmondta, 

az RMDSZ politikusaival és szakembereivel igyekeztek pontosan feltérképezni a 

vállalkozói igényeket és valós válaszokat adni azokra. Az elbírálási folyamatban részt vevő 

szakértők és szakmai bírálók véleménye alapján Hargita megyéből 31 pályázat, Kovászna 

megyéből 18 pályázat, míg Maros megyéből 17 pályázat nyert támogatást. A teljes 

támogatási érték a 66 pályázat esetében 24 milliárd forint, azaz 343 millió lej. Kozma 

Mónika közölte, a pályázati kiírást széleskörű piaci felmérés előzte meg, éppen ezért 

bíznak abban, hogy elérik a kitűzött célt, és a székelyföldi mezőgazdasági integrátor 

beruházások támogatásával már valódi hosszútávú és megalapozott gazdasági fejlődési 

pályára állítják a térséget. 

 

Kalotaszeg 24 települése népviseletbe öltözött hagyományőrzői 
szavalták Ady egyik versét 

Kalotaszeg 24 települése népviseletbe öltözött hagyományőrzői szavalták vasárnap 

Bánffyhunyadon közösen Ady Endre Karácsony című versének az egyik részletét, a 

harmadik Kalotaszegi Magyar Napok rendezvénysorozata keretében. A Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) bánffyhunyadi szervezete által szervezett rendezvény 

célja, hogy lehetőséget nyújtson a kalotaszegi magyaroknak népviseletük, hagyományaik 

bemutatására, és szórakozási lehetőséget is biztosítson számukra. A rendezvényt köszöntő 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa az egész 

Kalotaszeget művészi alkotásnak nevezte, és a magyar kormány köszönetét tolmácsolta 

azért, hogy a kalotaszegi magyar emberek őrzik magyarságukat, hagyományaikat. Kós 

Károlyt idézve jelentette ki: „Kalotaszeg olyan, mint minden igazi nagy művészi alkotás: 

nem kirakatba való, tömeget vonzó reklámáru, de csak a hozzáértőnek és csak egy idő 

múlva leplezi le a maga igazi, nagy szépségeit. És csak annak, aki e szépségek forrásához, 

lelkéhez tud hozzáférni, aki megérti annak harmóniáját, logikus szervezettségét, 

következetes összefüggéseit. És ez a szépség sajátságosan magyar”. Kijelentette: ma 
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Magyarország számára egyformán fontosak, az anyaországi és a határon túli magyarok. 

„Ezt nemcsak szavakban, de tettekben is tudtuk bizonyítani az elmúlt években és fogjuk az 

elkövetkezendő időkben is” – jelentette ki a politikus. 

 

Választási együttműködésről tárgyalt az MKP és a Híd 

A két párt delegációja a Híd székházában ült tárgyalóasztalhoz. Az egyeztetés után kiadott 

közös nyilatkozat szerint két lehetőség maradt: a külön indulás és az, hogy a Híd és az 

MKP koalícióra lépve vág neki a választásnak. A két párt a továbbiakban házon belül 

elemzi, hogy melyik lehetőség nyújt nagyobb esélyt a szlovákiai magyarok parlamenti 

képviseletének biztosítására. Ha a Híd és az MKP koalícióban indulna, 7 százalékos 

eredményt kellene elérniük a parlamentbe jutáshoz. „A két párt delegációja egyetértett 

abban, hogy nagy a felelősség azzal kapcsolatban, hogy az ország régiói és nemzeti 

közösségei, és ezen belül a magyar közösség a 2020-as választás után méltó parlamenti 

képviselettel rendelkezzen” – olvasható a tárgyalás után kiadott közös nyilatkozatban. A 

koalíciókötésről a Híd és az MKP esetében is a párt Országos Tanácsának kell döntenie. 

Menyhárt József, az MKP elnöke a tárgyalás után elmondta: „A hétszázalékos küszöb elég 

nagy kockázatot jelent, de jobb alternatívát nem találtunk”. Menyhárt elmondta, a Híd és 

az MKP közti tárgyalássorozat következő fordulója július végén várható az MKP 

székházában. Bugár Béla, a Híd elnöke szerint először a két legerősebb magyar politikai 

szubjektumnak, a Hídnak és az MKP-nak kell egyezségre jutnia.  

 

Szabadkai helyi közösségi választások: a 37-ből 35 helyen az SNS-
VMSZ közös lista győzött 

Beigazolódott a papírforma: a vasárnapi helyi közösségi választásokon nagyarányú 

győzelmet aratott a Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség közös listája. Az 

501 mandátumból 442-t szereztek meg, ami körülbelül 88 százalékot jelent. A Szabadka 

Városhoz tartozó 37 helyi közösségből 35-öt ez a két párt irányíthat a jövőben. A VMSZ a 

haladókkal együtt megőrizte a négy évvel ezelőtti erőviszonyokat a szabadkai helyi 

közösségi választáson, a következő fél évben pedig felmérik, mely fejlesztések a 

legégetőbbek helyi szinten. Így kommentálta a hétvégi voksolás eredményeit Pásztor 

István. 
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Kishegyesen felavatták az Ovi-Sport Alapítvány sportpályáját 

Felavatták az Ovi-Sport Alapítvány első óvodásoknak szánt sportpályáját Vajdaságban, a 

kishegyesi Pán Péter Iskoláskor Előtti Intézményben. Ebben az intézményben volt óvodás 

egykoron Rúzsa Magdi, az ismert énekes is, aki örömmel fogadta el a meghívást, hogy 

jelen legyen a pálya avatásán. Jeles közéleti személyiségek, tartományi és községi 

tisztségviselők jelenlétében és nagyszámú óvodás részvételével avatták fel a kishegyesi 

óvodában az új sportpályát. Jelen volt Pásztor István, a Tartományi Képviselőház, 

valamint a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő, az MNT elnöke és ifjabb Buzánszky Jenő is. Pásztor 

István alkalmi beszédében elismerően szólt az alapítvány és Rúzsa Magdi tevékenységéről 

is.Örömmel konstatálta, hogy most először találkozhatott és beszélhetett a kishegyesi 

származású Máté Péter-díjas énekesnővel, aki a projektum védnökeként volt jelen, A 

legkisebbek alkalmi műsorát hatalmas taps kísérte, majd pedig sor került a szalag 

átvágására, és a kicsik birtokba is vették a műfüves sportpályát az óvoda udvarában. 

 

Grezsa: a kárpátaljai magyar épített emlékek helyreállításának 
támogatása a térség minden nemzetiségét gazdagítja 

Magyarország kormánya azzal, hogy Kárpátalján támogatja a magyar épített emlékek 

helyreállítását, közös értéket teremt, és gazdagítja a térség valamennyi nemzetiségét – 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos az Ungvárhoz közeli Szerednyén, a Butler-

kultúrkúria és Magyar Ház ünnepélyes alapkőletételén. A rendezvényen mondott 

köszöntőjében Grezsa István hangsúlyozta: a magyar kormány Butler János egykori, ma 

romokban heverő kúriájának az újjáépítésével és új funkciókkal történő felruházásával a 

magyar gyökerű Szerednye nagyközség és a környező települések lakosságát, a vidék 

idegenforgalmának fejlődését támogatja. „Tehát közös értéket teremtünk, és gazdagítjuk 

Kárpátalja valamennyi nemzetiségét” – tette hozzá. A miniszteri biztos aláhúzta: a Magyar 

Házak Kárpátalján Program keretében megújuló Butler-kúria összekötő kapocs lesz 

Kárpátalján a magyarság és a többségi szláv nemzet között.  

 

Magyar Levente: töretlenül hisszük, hogy a kárpátaljai 
magyarságnak van jövője 

Töretlen a hitünk abban, hogy a kárpátaljai magyarságnak van jövője, amit az is 

alátámaszt, hogy a kárpátaljai magyar közösség sikerrel használta fel saját épülésére a 

magyar kormány által számára az elmúlt 2,5 évben nyújtott több mint 18 milliárd forintnyi 

gazdaságfejlesztési támogatást – jelentette ki Magyar Levente, Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Beregszászon, ahol újabb gazdaságfejlesztési 
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programokat és pályázati lehetőségeket hirdetett meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola aulájában több száz kárpátaljai magyar vállalkozó előtt mondott 

beszédében Magyar Levente hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is eltökélt abban, 

hogy Kárpátalján erősítse a magyar életet azon magyar vállalkozások erősítése révén is, 

amelyek munkát adnak az embereknek, helyben tartják a fiatalokat. „Vagyis itt nem egy 

egyszeri fellángolásról, hanem az anyaország állandósult politikájáról van szó, amit olyan 

számok támasztanak alá, mint hogy 24 ezer sikeres pályázatot tudhatunk magunk mögött 

az elmúlt két és fél évben, s az eddigi támogatások összértéke meghaladja a 18 milliárd 

forintot” – emelte ki. Bejelentette, július 15-től mezőgazdasági vállalkozók, gazdálkodó 

családok újabb támogatásokra pályázhatnak, és a következő fél évben további 

gazdaságfejlesztési programok meghirdetése várható.  

 

Magyar Levente miniszterhelyettes a HMDK-nál 

Magyar Levente, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese 

Jankovics Róbertnek, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 

elnökének, a horvátországi magyarság parlamenti képviselőjének a meghívására múlt 

hétfőn drávaszögi és kelet-szlavóniai programon vett részt. Magyar Levente azt 

hangsúlyozta, hogy egy erős Magyarországgal a háta mögött a horvátországi magyarság 

bizakodóan tekinthet a jövőbe, ráadásul olyan vezetői vannak, akik felelősséggel 

felvállalják azt a történelmi szerepet, amit ez a helyzet rájuk ró. „Egy nagyon komoly 

építkezésnek az időszakában vagyunk, és ezt felismerve és ezt a lehetőséget megragadva a 

jelen vezetők képesek arra, hogy egy új korszakba léptessék a horvátországi magyarságot” 

– monda a miniszterhelyettes. Kifejtette azt is, hogy mindezt kézzel fogható eredmények 

bizonyítják a közelmúltból. Jankovics Róbert elmondta, hogy parlamenti képviselővé, 

majd HMDK-elnökké való megválasztásakor ígéretet tett arra, hogy a szervezet vezetőivel 

együtt azon fognak dolgozni, hogy egy egységesebb, erősebb és önbizalommal telibb 

közösség legyen a horvátországi magyarság. 
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