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Orbán Viktor: a magyar nemzet birtokában van azoknak a 
képességeknek, amelyek segítségével független tud maradni 

Ma a magyar nemzet birtokában van azoknak a politikai, gazdasági képességeknek, és 

hamarosan birtokában lesz azoknak a fizikai képességeknek, amelyekkel meg tudja magát 

védeni, és amelyek segítségével független tud maradni – jelentette ki Orbán Viktor 

miniszterelnök Tusnádfürdőn szombaton. A magyar kormányfő a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) zárónapján elhangzott előadásában kiemelte: az 

ország önrendelkezését visszaszerezték, és a határokat is megvédték a migrációval 

szemben. Rámutatott: nemzedékük történelmi lehetőséget kapott a magyar nemzet 

megerősítésére. Ez egy igazságtalanul nehéz küzdelem volt eddig is, és igazságtalanul 

nehéz küzdelem lesz ezután is – értékelt a miniszterelnök. Orbán Viktor úgy fogalmazott: 

az elmúlt harminc évben rájöttek arra, hogy nem az időnek kell célt tulajdonítani, hanem 

„az időben benne” a saját életünknek kell értelmet adni. Hozzátette: ez nem csak 

egyénenként, hanem nemzedékenként is igaz, a nemzedékük életének kell értelmet adni. 

Szerinte Magyarország biztató pályán maradását nem belülről, hanem kívülről fenyegeti 

veszély.  

 

Nemzetpolitikai kerekasztal Tusványoson – Semjén Zsolt szerint a 
határon túli szervezetek támogatása magyar nemzeti érdek 

A magyar állam támogatja a külhoni magyar pártokat és szervezeteket, mert ez a magyar 

nemzeti érdek, és ez következik a magyar alkotmányból – jelentette ki pénteken 

Tusnádfürdőn Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) nemzetpolitikai pódiumbeszélgetésén. A mini-

Máértnek is nevezett tanácskozáson a magyar nemzetpolitika irányítói mellett valamennyi 

Magyarországon kívüli magyar közösség képviselői beszámoltak a közösségük helyzetéről. 

Semjén Zsolt kijelentette: azért támogatják a Magyarország határain túli magyar pártokat 

és szervezeteket, mert nem mindegy, hogy egy adott településen van-e magyar 

polgármester vagy nincs, nem mindegy, hogy egy megyében van-e magyar elnök vagy 

nincs, hogy a magyarság képviselete bent van-e a parlamentben, esetleg része-e a 

kormánykoalíciónak. „Névvel, címmel, telefonszámmal vállalom, még akkor is ha ezért 

vádolnak egyes utódállamok: a magyar állam intézményes formában támogatja a magyar 

pártokat és magyar szervezeteket. Ez következik a természet rendjéből, a józan észből, és 

ez következik egyébként a magyar alkotmányból is” – tette hozzá Semjén Zsolt. A 

miniszterelnök-helyettes bejelentette: míg 2009-ben 9 milliárd forintot fordított 

nemzetpolitikára a magyar állam, ma ez az összeg 130 milliárd forint. Beszélt arról, hogy 

az első cél az identitás megőrzése volt, de pár évvel ezelőtt elindították a határon túli 

gazdaságfejlesztési programokat, amelyek tipikus győztes-győztes helyzeteket hoztak létre. 

"Ez jó a magyaroknak, a többségi nemzetnek, jó Magyarországnak, minden egyes forint 
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amit befektettünk, még egy forint növekedést hozott létre, és a magyar gazdaság 

fejlesztésére is pozitív hatással volt" - magyarázta. 

 

Potápi Árpád János a Tusványos megnyitóján: a 2010-es évek 
áttörést hoztak a nemzetpolitikában 

Nemzetpolitikai szempontból a 2010-es évek alapvető áttörést jelentettek, a magyarságot 

sikerült annyira megerősíteni, hogy bármilyen nehezebb időszakot át tudjon vészelni – 

állapította meg Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán 

Tusnádfürdőn, a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megnyitóján. Az 

államtitkár szerint a Tusványosként ismertté vált táborban az elmúlt három évtizedben 

olyan iránymutató gondolatok születtek, amelyek nélkül elképzelhetetlen lenne a mai 

magyar nemzetpolitika. Példaként a státustörvényt, az oktatási-nevelési támogatás és a 

külhoni magyarságért viselt felelősséget magába foglaló új alaptörvényt említette. 

Felidézte: a státustörvényt elfogadó első Orbán-kormány idején érezhette először a 

határon túli magyarság azt, hogy a magyar kormány nemzetben gondolkozik, majd a 2010-

től kezdődően következett be az a fordulat, amely lehetővé tette a nemzetpolitikai 

keretrendszer kiépítését, 2014-től pedig a nemzetpolitika a szülőföldön boldogulás 

irányába fordult. 

 

Együtt az autonómiáért: az erdélyi magyar pártok cselekvési tervet 
dolgoznak ki a következő két év együttműködéséről 

Az erdélyi magyar pártok és politikai szervezetek képviselői megállapodtak arról, hogy 

szeptember végéig cselekvési tervet dolgoznak ki a következő két év operatív 

együttműködéséről. A közös cselekvési terv kidolgozását Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott jelentette be pénteken Tusnádfürdőn, az általa létrehozott erdélyi autonómia-

kerekasztal tagjaival folytatott pódiumbeszélgetésen, amelyre a 30. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor (Tusványos) keretében került sor. A cselekvés 

összehangolásáról egy nappal korábban egyeztek meg a pártok és szervezetek képviselői. 

Elmondta: a felek abban is megegyeztek, hogy támogatják a nemzeti régiókról szóló 

európai polgári kezdeményezést, támogatják Kelemen Hunor RMDSZ-elnöknek a nemzeti 

kisebbségekről szóló és a román államfőnek átnyújtott megállapodástervezetét, és kiállnak 

Kulcsár-Terza József parlamenti képviselő kezdeményezése mellett, amely a román-

magyar megbékélést szorgalmazó nyilatkozat megfogalmazását és elfogadását tűzi ki célul. 
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Potápi: magyar gyermekek nélkül nincs magyar jövő 

Magyar gyermekek nélkül nem lehet magyar jövőről beszélni,  a magyar nemzet alapját a 

magyar családok jelentik - jelentette ki a nemzetpolitikai államtitkár szerdán 

Tusnádfürdőn.  Potápi Árpád János kifejtette: amikor az identitás megerősítéséről 

beszélnek, akkor egyúttal a családok megerősítéséről is szó van. Jelezte: a magyar 

családpolitika minden elemét, amit lehet, szeretnék a határon túlra is kiterjeszteni. Kitért 

arra, hogy eddig 6600 babacsomagot osztottak ki, és reményét fejezte ki, hogy hamarosan 

újabb csomagokat kell összeállítani.  Beszámolt az államtitkárság programjai közül a 

gyermekbarát vállalkozások támogatásáról, a civil és egyházi szervezetek segítéséről. Szólt 

arról, hogy megkezdődött a védőnői hálózat Kárpát-medencei kiterjesztése a tavalyi évben, 

amely idén is folytatódik. A magyarországihoz hasonló rendszert szeretnének létrehozni - 

jelezte az államtitkár. Potápi Árpád János azt mondta, olyan környezetet kell kialakítani, 

amely a családokat támogatja, és ebben számítanak az óvodapedagógusokra, 

pedagógusokra és különböző civil szervezetekre is. 

 

Budapesti támogatással indul ősztől after school program az erdélyi 
szórványiskolákban  

Kilenc erdélyi megyére és Bukarestre kiterjedő, 1800 magyar diákot érintő délutáni 

oktatási program indul a budapesti kormány támogatásával a következő tanévtől a 

szórványiskolákban. Ezt az After school – Lehetőség a magyar nyelvű oktatás 

megerősítésére? című szerdai panelbeszélgetésen jelentették be Tusványoson. Az Iskola 

Alapítvány által lebonyolított, egyelőre kísérleti jelleggel beinduló programra 380 millió 

forint támogatást nyújt a magyar kormány. Az összegből 80 szakképzett pedagógust 

alkalmaznak félállásban a következő tanévre, a szeptember elseje és jövő év június 30-a 

közötti időszakra, és gyermekeként napi 10 lejt fordítanak a diákok iskolai étkeztetésére. A 

pedagógusok toborzása megtörtént, augusztus 15-től megkötik velük a 

munkaszerződéseket – számolt be a részletekről a panelbeszélgetés egyik résztvevője, 

Kocsis Attila Levente.  

 

Potápi: remélem, hogy Hargita megye példája ragadós lesz 

A külhoni magyar gyermekek éve köré szervezte idei programját a magyar 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, ehhez a kezdeményezéshez 

csatlakozott még az év elején Hargita Megye Tanácsa is. A megyei önkormányzat több 

mint 6,3 millió lejjel járult hozzá a kezdeményezés eredményességéhez, a megyében pedig 

1600 ehhez kapcsolódó program és esemény valósul meg idén. A részletekről Tusványoson 

számolt be Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára és Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. Borboly elmondta, hogy 
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a gyermekvédelmi programjuk a megyében élő 53 ezer gyerek közül 41 ezret érint, idén 

pedig összesen 1600 program és esemény valósult vagy fog megvalósulni a gyerekek 

érdekében. „Az idei programokra egymilliárd forint áll rendelkezésre, ezért is vettük nagy 

örömmel, hogy Hargita Megye Tanácsa megyei önkormányzati szinten eddig egyedüliként 

jelentős összeggel csatlakozott a külhoni gyerekek éve programhoz. Ha ezt a többi magyar 

kézben lévő megyei önkormányzat is megtenné, nem csak itt Erdélyben, hanem szerte a 

Kárpát-medencében, az egy nagyon fontos előrelépés lenne. Remélem, hogy ez a példa 

ragadós lesz’ – húzta alá Potápi Árpád János. 

 

Elhelyezték a székelyhídi új református óvoda és bölcsőde 
alapkövét 

Elhelyezték vasárnap a székelyhídi új református óvoda és bölcsőde alapkövét, a Bihar 

megyei városban megvalósított fejlesztés része a magyar kormány által finanszírozott 

Kárpát-medencei óvodaprogramnak. Az ünnepségen jelen volt Grezsa István, a budapesti 

Nemzetpolitikai Államtitkárság miniszteri biztosa, aki az MTI-nek elmondta: az új 

létesítmény azért rendkívüli, mert Székelyhídon, az Érmellék egyik legjelentősebb magyar 

lakossággal rendelkező településén soha nem volt magyar bölcsőde. Az óvodában magyar 

nyelvű napközi otthonos két csoport is helyet kap, így visszaépül az a református oktatási 

intézményrendszer, amely száz ével ezelőtt a helyiek rendelkezésére állt – mondta Grezsa. 

A miniszteri biztos emlékeztetett arra, hogy a Kárpát-medencei óvodaprogram 

összköltségvetése 47,6 milliárd forint, amelyből 152 új óvoda épül, illetve több mint 450 

ilyen létesítményt újítanak fel. 

 

Ellátogatott Gombaszögre a szlovák államfő 

„Az emberek belém vetették bizalmukat. Arra törekszem, hogy ne okozzak csalódást” – 

jelentette ki Zuzana Čaputová államfő, és hozzátette, hogy elnökként a pozíciójából 

kifolyólag fel tudja hívni a figyelmet a fontos témákra, így a Szlovákiában élő kisebbségek 

helyzetére is. Az asszimiláció, az oktatás és az iskolaügy problémáit említette a 

legfontosabbak között. A Szlovákiában élő magyarok fogyása kapcsán elmondta, ezt a 

kérdést több szempontból kell megközelíteni. A kisebbségek fogyása szerinte az országos 

demográfiai trendeket követi. Čaputová szeretne kapcsolatban lenni a nemzetiségek 

mindennapjaival, de várja, hogy a kisebbségek részéről is érkezzenek felvetések. 

Elmondta, nem tartja kizártnak, hogy a jövőre, a trianoni békeszerződés aláírásának 100. 

évfordulója alkalmából a szlovák és magyar politikusok közösen emlékezzenek a 

történelmi eseményre. „Bármilyen részvétel, bármilyen ünneplés nagyon erőteljesen azon 

múlik, milyen az ünneplés kontextusa, milyen a retorika. Tudom, hogy a magyarság 
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számára roppantul érzékeny a téma, a parlamenti jelzéseket természetesen észrevettem – 

jelentette ki Čaputová. – Mindenesetre: egy szomszéd ország képviselőjével kezet fogni jó 

és fontos. Nem véletlen, hogy az első külföldi utak éppen a szomszédokhoz vezettek.” 

Szerinte történelmi események eltérő értelmezésének nem szabad gátolnia a szomszédos 

országokkal való együttműködést. „Teljesen természetes, hogy más értékelése van egy-egy 

eseménynek, teljesen eltérő értelmezése, de ami nagyon fontos, hogy az eltérő történelmi 

értékelést, értelmezést ne húzzuk be a jelenlegi politikai kapcsolatokba, hogy képesek 

maradjunk a konstruktív párbeszédre és képesek maradjunk akár szimbolikusan akár a 

valóságban kezet nyújtani a másiknak” – véli Čaputová. 

 

Orbán Balázs: családbarát fordulatot szeretnénk végrehajtani a 
Kárpát-medencében 

A magyar kormány családbarát fordulatot szeretne végrehajtani Magyarországon és a 

Kárpát-medence magyarságával kapcsolatban, s ebben a civil szervezeteknek szerepe is 

jelentős – jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai 

államtitkára a Gombaszögi Nyári Táborban. Az államtitkár felmérésekre hivatkozva 

rámutatott: Magyarországon alacsonyabb a „vágyott gyermekek” száma a valóban 

megszületett gyermekeknél, vagyis kevesebb gyermek születik, mint amennyit a 

gyermekvállaláson gondolkodó szülők szeretnének, az államnak pedig kötelessége, hogy 

csökkentse azt a különbséget. Elmondta: a jelenségnek több oka van, ezek egyike a 

gyermekvállalással járó anyagi természetű kihívások, amelyek leküzdésében az állam 

különböző ösztönző rendszereket felhasználva igyekszik segíteni. Hozzátette: a materiális 

támogatáson kívül fontos a gyermekvállalással összefüggésben a szemléletváltozás is, de 

ezt az állam nem tudja közvetlenül befolyásolni, és ezen a téren a civil szervezeteknek 

játszhatnak jelentős szerepet. 

 

A magyar és a szerb államfő jelenlétében felavatták Hunyadi János 
zimonyi szobrát 

Hunyadi János egész életét a haza védelmére és az oszmán hadak kiűzésére tette fel, az 

általa vezetett nándorfehérvári diadalt követően a béke és az újjáépítés korszaka 

következhetett - hangsúlyozta Áder János köztársasági elnök hétfőn a Belgrádhoz tartozó 

Zimonyban, ahol szerb hivatali kollégájával, Aleksandar Vuciccsal együtt vett részt 

Hunyadi János szobrának felavatásán. Áder János felhívta a figyelmet arra, hogy Hunyadi 

János zimonyi szobra felett két jelképes tárgy látható. A kereszt a legendás hadvezér 

Európa védelméért hozott áldozatát, a harang az európai összefogást és a Hunyadi 

vezetésével aratott diadalt hirdeti. A törökök tetteit látva Hunyadi János leghőbb vágya a 
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törökök kikergetése Európából, Szerbia, valamint a Balkán területének felszabadítása volt 

- húzta alá. Aleksandar Vucic szerb államfő beszédében úgy fogalmazott, nagyobb 

megtiszteltetés nem is érhetne egy hadvezért, mint hogy több nemzet is magáénak vallja, 

mint ahogy Hunyadi Jánost magukénak vallják a szerbek és a magyarok is. Mint mondta: 

a törökverő mindannyiunk szabadságáért harcolt, ő volt a középkor legnagyobb hadvezére. 

Aleksandar Vucic kiemelte, Hunyadi János vágya mára teljesült, a szerbek és magyarok 

együtt, közös célokért, közös érdekekért harcolnak. 

 

Több mint egymilliárd forintot fordít az Orbán-kormány a vajdasági 
magyarság projektjeinek támogatására 

Újabb jelentős összegű támogatást ítélt meg a magyar kormány a vajdasági magyarság 

nemzeti jelentőségű fejlesztéseire és programjaira – jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor tusnádfürdői helyszínén. A július 8-án hozott kormányhatározat idén 1 

milliárd 89 millió forintos (mintegy 3,4 millió euró) támogatást biztosít a megkezdett 

beruházások befejezésére és újabbak elkezdésére, jövőre további 325 millió, 2021-ben 

pedig 290 millió forint áll majd a vajdasági magyarság rendelkezésére. Potápi Árpád János 

felidézte, a kétezres évek fordulóján Szerbia nagyon nehéz gazdasági, politikai, és 

társadalmi válságban volt, az ottani magyarság élete, fizikai léte is kérdésessé vált, ám erre 

a közösség nem a szülőföld elhagyásával válaszolt, hanem kitartott, és minden 

szempontból fejlődni tudott az összefogásban keresve a kilábalás útját. Az államtitkár 

szerint az utóbbi két évtizedben ez a nemzetrész járta be a legnagyobb fejlődést, és a 

vajdasági magyarság nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Szerbia és Magyarország óriási 

előrelépést tett a történelmi megbékélés útján. 

 

Palkovics: folytatódik a sikeres vajdasági gazdaságfejlesztési 
program 

Azokat lehet támogatni, akik akarják, hogy támogassák őket, a vajdasági vállalkozók pedig 

ilyenek, ezért is sikeres a vajdasági gazdaságfejlesztési program, amely a következő 

években is folytatódik – hangsúlyozta Palkovics László innovációs és technológiai 

miniszter Szabadkán. A magyar kormány gazdaságfejlesztési programja 75 milliárd forint 

értékű beruházás megvalósítását tette lehetővé a Vajdaságban. A program egész Szerbia 

gazdaságának fejlődését szolgálja azzal, hogy segíti a munkahelyteremtést és a gazdaság 

élénkítését – emelte ki a tárcavezető. Az elmúlt három évben több mint tízezer pályázaton 

keresztül 38 milliárd forint került a vajdasági vállalkozókhoz és munkavállalókhoz, és 

1300 új munkahely jött létre. Az információs technológia az a terület, amelynek a 

műveléséhez nem kell külföldre vándorolni, így ha megfelelő körülményeket teremtünk a 

fiataloknak, akkor nem fogják elhagyni a szülőföldjüket – szögezte le Palkovics László. 
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Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a szabadkai eseményen megköszönte 

a magyar kormánynak, hogy az elmúlt három évben nemcsak erkölcsileg, hanem 

gazdaságilag is támogatta a vajdasági magyarságot. „Ez a folyamat nem fejeződött be, az 

elkövetkező három évben is folytatódik, durván a duplájában gondolkodhatunk annak, 

mint amit az elmúlt három évben megvalósítottunk” – húzta alá.  Mint mondta: ilyen 

lehetősége a vajdasági magyarságnak még nem volt, több mint száz év után abban a 

helyzetben van ez a közösség,  hogy magyarnak lenni nem hátrány, hanem előny. 

 

Nem lesz képviselője a kárpátaljai magyarságnak az ukrán 
parlamentben 

Nem sikerült áttörést elérnie és képviselőt bejuttatnia az ukrán parlamentbe a kárpátaljai 

magyarságnak a vasárnapi előrehozott törvényhozási választáson, amelyen a KMKSZ 

szerint mind a kampány idején, mind a szavazás napján számos visszaélés és csalás történt 

a magyar összefogás három jelöltjével szemben. Miután a CVK visszautasította a 

kárpátaljai magyar szervezetek kérelmét, hogy a korábbi gyakorlatnak és az ukrán 

választójogi törvénynek megfelelően magyar többségű választókerületet alakítson ki a 

július 21-i előrehozott parlamenti választásra, a magyar összefogás három képviselőjelöltje 

olyan körzetekben indult, ahol a magyar nemzetiségű választók aránya jóval elmarad a 

többségi nemzethez tartozókétól. A magyar jelöltek esélyeit rontotta, hogy a hatóságok 

rendőri intézkedésekkel igyekeztek megfélemlíteni a magyar választókat. Egy kijevi 

bíróság határozata nyomán maszkot viselő fegyveres rendőrök törtek rá otthonában Rezes 

Károlyra, az UMDSZ Kárpátalja megyei képviselőjére, Brenzovics László 

kampánymegbízottjára azzal az ürüggyel, hogy szavazatokat készül vásárolni a 

választáson. A választókerületben hamis állításokat tartalmazó szórólapokkal igyekeztek 

lejáratni a KMKSZ elnökét, akiről ismeretlenek még a voksolást megelőző napon is 

megtévesztő SMS-üzeneteket küldtek a választóknak. A magyar szervezet megfigyelői 

vasárnap több szavazókörben észleltek választási csalást.  

 

Bocskor Andrea: európai uniós fellépésre van szükség a kárpátaljai 
magyarság védelmében 

Az Európai Unió fellépésére van szükség a kárpátaljai magyarság védelmében – emelte ki 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő, egyúttal felhívta a figyelmet az ukrajnai előrehozott 

választások során tapasztalt jogsértésekre. A képviselő levelet írt Ursula von der Leyennek, 

az Európai Bizottság megválasztott elnökének, David Sassolinek, az EP új elnökének, 

illetve Federica Mogherini uniós kül- és biztonságpolitikai főképviselőnek és Johannes 

Hahn bővítési biztosnak. Ebben tájékoztatást adott a kárpátaljai magyarság képviselőivel 
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szembeni visszaélésekről, hatósági vegzálásokról az előrehozott parlamenti választás 

kampányában. Kitért „a kárpátaljai szavazókat megtévesztő provokatív szórólapokra és a 

kampánycsend ideje alatt küldött megtévesztő SMS-ekre” is, és hangsúlyozta, 

bizonyítottan sor került szavazatvásárlásra is a hátrányos helyzetben élők körében. „Az 

előrehozott parlamenti választás rövid idő alatt történő megszervezése pozitív, de a 

magyar többségű választási körzet létrehozásának elutasítása, a hatósági visszaélések, a 

nemzeti kisebbségek képviselőivel szembeni egyenlőtlen feltételek kialakítása negatív 

hatással van a demokráciára, illetve az általános emberi, polgári és nemzeti kisebbségek 

jogokra” – írta Bocskor Andrea. Arra kérte az EU vezetőit, hogy „jobban figyeljenek oda az 

Ukrajnában gyakori kisebbségi jogsértésekre, mivel pozitív változások csak a törvényesség, 

a társadalmi- és jogegyenlőség valós megteremtésével indulhatnak meg”. 
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