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Potápi: a családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást 

A családi táborok erősítik a nemzeti összetartozást, összehozzák a magyar családokat, 

gyermekeket – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

Szerencsen, a külhoni nagycsaládosoknak szervezett Kolompos Tábor megnyitóján. Potápi 

Árpád János szólt arról, hogy a táborba 38 külhoni magyar nagycsalád, 163 felnőtt és 

gyermek érkezett a Kárpát-medence minden tájáról a nemzetpolitikai államtitkárság 

támogatásával, amely a táborozás minden költségét állja. A külhoni magyar családoknak 

szervezett egyhetes tábor a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve program keretében 

valósul meg. Az államtitkár kiemelte: a társadalom és a nemzet alapja a család, a családok 

támogatása révén a teljes Kárpát-medencei magyarsághoz kívánnak szólni, hiszen a 

családok megerősítése az élet minden területére kihat. 

 

Szili Katalin: Magyarország felelősséget visel minden magyarért 

Magyarország felelősséget visel minden magyarért, éljen bárhol a világban, és ebben 

nagyon jó partnere a kormánynak a Rákóczi Szövetség – hangoztatta Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott Sátoraljaújhelyen, a szövetség összmagyar anyanyelvi 

táborában. Kiemelte: 2010-től a kormányzat olyan nemzetpolitikát visz, amely 

konszenzust hozott az állampolgárság megadásában, a választójogban, az autonómiában, a 

nemzeti összetartozásban. Szili Katalin a Rákóczi Szövetség programjára utalva azt 

mondta: ebben a táborban érzékelhető az egy nemzethez tartozás. A politikus fontosnak 

nevezte, hogy a fiatalok megőrizzék „identitásunk alapját”, a magyar nyelvet. Kijelentette: 

az identitás hozzásegít ahhoz, hogy a jövőnek is „megőrizzük magyarságunkat, a magyar 

nemzethez tartozásunkat”. Ehhez a magyar kormány minden segítséget megad mind a 

Kárpát-medencében, mind a diaszpórában – tette hozzá a miniszterelnöki biztos, 

leszögezve: erős Magyarország áll mindenki mellett. 

 

Felavatták az Árpád és vezérei szoborcsoportot Ópusztaszeren 

Felavatták az első Kárpát-medencei magyar országgyűlésnek emléket állító Árpád és 

vezérei szoborcsoportot az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében úgy fogalmazott, felemelő 

látni, hogy a 2010 óta folytatott munka az élet egyre több területén hozza meg gyümölcsét. 

Úgy fogalmazott: az egységes nemzetben gondolkodás mára már nem holmi különc 

filozófia, egy szűk csoport sajátos gondolkodásmódja, hanem egyre inkább általánosan 

elfogadott felfogás és tény. Ennek bizonyítéka a Magyarok Országos Gyűlése és számos 

más program, kezdeményezés, amely országhatárok helyett nemzetben, egyén helyett 

összmagyarságban gondolkodik - hangsúlyozta a politikus. Hozzátette, e felfogás 
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megerősítése érdekében történt meg a nemzet közjogi újraegyesítése, hozta létre a 

kormány a nemzetpolitikai intézményrendszert, indította el programok és intézkedések 

sorát, amelyek a külhoni magyarság megmaradását szolgálják. 

 

Megkezdődött a Bukovinai folklórfesztivál Bonyhádon 

Az Élő bukovinai kultúránk című kiállítás megnyitójával megkezdődött pénteken a 30. 

Bukovinai Találkozások Nemzetközi Folklórfesztivál a Tolna megyei Bonyhádon. A 

megnyitón Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hangsúlyozta: a nemzeti összetartozás élményét és tudatát erősíti a fesztivál immár 

harminc esztendeje, hiszen idén is érkeztek csoportok Lengyelországból, Ukrajnából, 

Romániából. A találkozó közönségét üdvözölve Zbigniev Kowalski, a három évtizedes 

múltra visszatekintő találkozó lengyel szervezője a rendezvényt méltatva azt mondta: az 

eltelt évtizedek alatt a fesztivál segítségével sok ezren tudták megismerni a bukovinai 

székelyek világát, az hiánypótló a népcsoport és a kultúrájuk iránt érdeklődők számára. 

Kitért arra: a nagyvilágban ritkák azok a népek, amelyek ilyen hűen és elhivatott módon 

ápolják generációkon át kultúrájukat, szokásaikat, hagyományaikat. Illés Tibor, a 

Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke felidézte: a fesztivál segítségével a 

népcsoport értékeit méltóképpen lehet megőrizni, fenntartani annak ellenére is, hogy az 

idő koptatja azokat.  

 

Az 1848-49-es szabadságharc utolsó csatájának 170. évfordulójára 
emlékeztek a Nyergestetőn 

A nyergestetői csata 170. évfordulójáról emlékeztek meg csütörtökön a csata helyszínén. 

Az orosz-osztrák hadsereg ellen végsőkig küzdő székely hősök emlékére emelt obeliszket 

megkoszorúzták, majd a Magyar Nemzeti Levéltár által állíttatott honvédszobrot is 

megáldották. Tuzson Bence, Magyarország Kormányának közszolgálatért felelős 

államtitkára felszólalásában kiemelte: „170 évvel ezelőtt itt vérrel írták a történelmet, majd 

egy új lap került Magyarország ezeréves történelmébe, amely erősítette nemzeti 

öntudatunkat. Attól vagyunk erősek, hogy közös a történelmünk, közös a nyelvünk és 

közös a kultúránk. Ezekre vigyáznunk kell, és nemcsak történelmünk fontos, hanem 

történelmi emlékhelyeink is. A magyar kormány ezeket az emlékhelyeket megőrzi, 

megmenti és felújítja” – húzta alá az államtitkár. Hozzátette, hiába próbálják meg 

lerombolni emlékeinket, mert képesek vagyunk fennmaradni a kis személyes történeteink, 

kultúránk, nyelvünk és történelmünk továbbadásával a következő nemzedéknek. Az 

államtitkár beszédét követően Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke szólalt 
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fel, majd Szabó Csaba, a Magyar Nemzeti Levéltár főigazgatója is beszédet mondott a 

megemlékezésen. 

 

Egyre rosszabb a magyar orvosképzés helyzete, a beiskolázási 
számokat is csökkentették 

Ahelyett, hogy előrelépés történt volna a tanügyminiszter és a marosvásárhelyi orvosi 

egyetem magyar és román vezetőinek pénteki találkozóján, kiderült, hogy a magyar 

orvosképzés helyzete egyre rosszabb: a napokban a magyar tagozat 200-as beiskolázási 

számát 120-ra csökkentette a Felsőoktatás Minőségét Biztosító Ügynökség (ARACIS). A 

magyar tagozat választott vezetője, Szabó Béla egy tusványosi kerekasztal-beszélgetésen 

még azt mondta, eddig egy ujjal sem nyúltak a beiskolázási számokhoz, közben azonban 

kiderült az ARACIS döntése, miközben a román tagozat 270-es beiskolázási száma 300-ra 

nőtt. Szabó Béla visszalépésnek tartja ezeket a számokat, hiszen a magyar tagozat attól fog 

élni, hogy vannak hallgatói. „Ezzel elkezdődött egy újabb szakasz, amitől féltünk. Ezáltal 

veszélybe kerül a két oktatási széria, állások kerülnek veszélybe. Nagyon szomorú a 

helyzet” – fogalmazott Szabó. 

 

Tovább tárgyal az esetleges választási együttműködésről az MKP és 
a Híd 

A Híd és az MKP vezetése további egyeztetéseket folytat a 2020-as parlamenti választáson 

való koalíciós indulásról. A Híd legutóbb egy együttműködési javaslatot adott át az MKP-

nak, amelynek tartalma nem nyilvános. A javaslatról annyit lehet tudni, az egyik sarkalatos 

pontja, hogy a két párt a jövőben is megőrizze identitását és a tervezet a választások utáni 

együttműködésre is vonatkozik. Az MKP elnöksége kedden tárgyalt a Híd javaslatáról. Őry 

Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke elmondta: „Két politikai szubjektum közötti 

együttműködési megállapodás alapját a korrekt és tisztességes megközelítés adja. Ilyen 

szellemben fogunk a továbbiakban is eljárni.” Őry elmondta, azt szeretnék, ha augusztus 

közepéig kirajzolódna a két párt közötti megállapodás végleges kerete. Az OT elnök 

elárulta, a két párt a kettős koalícióról tárgyal, de hozzátette az esetleges közös listán a 

nekik jutó kvótát megnyitnák más intézmények, társadalmi szervezetek képviselői előtt. 

Korábban a Híd vezetői is úgy nyilatkoztak, ők is megnyitják a listájukat más pártok, 

szervezetek előtt. 
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Birkózóakadémia létesül Magyarkanizsán 

Birkózóakadémia létesül Magyarkanizsán magyar állami támogatással. Az alapítók a 

budapesti Kozma István Magyar Nemzeti Birkózóakadémia, Magyarkanizsa 

önkormányzata és a Magyar Nemzeti Tanács lesz, jelentette be keddi, szabadkai 

sajtótájékoztatóján Pásztor István, a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő, a kisebbségi 

önkormányzat elnöke és Fejsztámer Róbert Magyarkanizsa polgármestere. Pásztor István, 

a VMSZ elnöke emlékeztetett arra, hogy pártelnöki újraválasztásakor Doroszlón már 

beszélt erről a tervről: „az elmúlt hónapokban, az elmúlt években időről időre beszéltünk a 

sport fontosságáról és legutóbb az ezzel kapcsolatos komoly, átfogó, nagy volumenű 

elképzeléseinket a VMSZ közgyűlésén húztuk újra alá, megfogalmazva egyfajta közösségi 

kötelezettségként”. A Vajdasági Birkózóakadémia székhelye Magyarkanizsán lesz, 

alapítványi formában fog működni. Az alapítványnak három alapítója lesz: a Kozma István 

Magyar Nemzeti Birkózóakadémia, amelynek székhelye Budapesten van, a másik alapítója 

Magyarkanizsa önkormányzata, a harmadik alapítója pedig a Magyar Nemzeti Tanács. A 

terveink szerint az alapítvány igazgatója Bálint Zoltán lesz. A létesítmény létrehozásának a 

finanszírozása biztosított, ugyanis a magyar kormány hónapokkal ezelőtt a Kozma István 

Magyar Nemzeti Birkózó Akadémia részére, rendeltetésszerűen a kanizsai 

birkózóakadémia létrehozása érdekében jóváhagyott 937 millió forintot. A magyar 

kormány éves szinten vállalja majd az akadémia működtetésének a költségeit is. Az 

objektum 2720 négyzetméter alapterületű lesz. Helyet kap benne egy 800 négyzetméteres 

birkózócsarnok, illetve egy 49 főt befogadó kollégium is. 

 

A VMSZ elnöke elégedett az SZHP-vel való koalíciós 
együttműködéssel 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Dnevnik napilapnak adott 

interjújában elmondta, hogy a partnerséget a kölcsönös tisztelet és a megbeszéltek 

végrehajtása jellemzi. Pásztor a parlamenti demokrácia működése szempontjából 

fontosnak tartja, hogy a hatalom kitöltse a négyéves mandátumát. A VMSZ alapelve, hogy 

egyedül indul a választásokon, ez csak helyi szinten lehet másként - hangsúlyozta a párt 

elnöke. Pásztor István a vajdasági beruházások kapcsán megemlítette, hogy az idén 

befejezik a szabadkai kerülőutat, zárószakaszában van a Népszínház felújítása, és 

hamarosan megkezdődik a Szabadka-Szeged-vasút rekonstrukciója. A VMSZ elnöke 

örömmel nyugtázta, hogy Szerbiában olyan társadalmi légkör alakult ki, amelyben a 

kisebbségi közösségekre nem tekintenek destabilizáló tényezőként. 
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A kisebbségi önkormányzatok vezetőit fogadta a magyar főkonzul 

Magyarország eszéki főkonzulátusa július 16-án ünnepi fogadást adott az országban 

működő magyar kisebbségi önkormányzatok elnökei számára. A találkozó kiváló alkalom 

volt arra, hogy a frissen megválasztott tisztségviselők megismerjék a konzulátus munkáját 

és megosszák egymással eddigi tapasztalataikat. „A fogadás elsődleges célja a gratulációnk 

kifejezése volt az új vezetőknek. Fontosnak tartjuk a személyes kontaktust, hiszen úgy 

vélem, hogy közösen többet tudunk tenni a közösségért. Nagyon örülök, hogy az elnökök 

ilyen szép számban elfogadták a meghívást és eljöttek a fogadásra” – mondta De Blasio 

Antonio főkonzul, aki hozzátette, hogy a konzulátus ajtaja mindig nyitva áll a kisebbségi 

önkormányzatok vezetői előtt is, és lehetőségeikhez mérten segítik majd a munkájukat. 
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