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Meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását 

Meg kell őrizni a svédországi magyarok nemzeti identitását – emelte ki a 
Miniszterelnökség az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében. Azt írták: Szilágyi 
Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos szombaton a svédországi Hälleberga 
városában magyar kormánytámogatással megvásárolt és felújított Ifjúsági Központban 
járt, ahol idén rendezték meg 23. alkalommal a Kék virág magyar anyanyelvi tábort. A 
tábor több évtizedes működése óta magyar gyermekek százait emlékezteti és segíti nemzeti 
identitásuk, kultúrájuk, anyanyelvük megtartására – fogalmaztak, hozzátéve: a miniszteri 
biztos megköszönte a helyi magyar szervezetek, pedagógusok, szülők munkáját és 
helytállását, amiért pozitív példával járnak elöl. Kiemelték: a kormány nagy hangsúlyt 
fektet a diaszpórában élő magyar közösségekre, amelyekre mára erőforrásként tekint. A 
diaszpórában élő közösségeket célzó számos program közül kiemelten fontos az oktatás 
támogatása, hiszen a felnövekvő generáció jelenti a mindenkori magyarság jövőjét – 
fogalmazott közleményében a Miniszterelnökség. 

 

Kövér László: ugyanazt kívánjuk magunknak, mint a 
szomszédainknak 

Kövér László szerint Magyarország ma ugyanazt kívánja magának mint a szomszédainak: 

valamennyien legyenek erős és cselekvőképes regionális együttműködésre kész és képes 

nemzeti államok, amelyek minden többségben és kisebbségben élő nemzeti közösség 

számára biztosítani tudják a szülőföldön a biztonságot, a nemzeti méltóságot és a 

gazdasági növekedést. Az Országgyűlés elnöke a székelyszentistváni református 

templomban beszélt erről. Kövér László hozzátette: a magyarok tudják, hogy Kelet-Közép-

Európában nem a száz éve kialakított politikai határok tologatásával, de nem is a többségi 

nemzetek kizárólagosságra törekvésével, az erőszakos kiszorítással, 

történelemhamisítással és megfélemlítő provokációval, hanem az elmúlt ezer évben 

természetes módon kialakult gazdasági, közlekedési, logisztikai és kulturális kapcsolatok, 

lehetőségek és lehetőségforrások közös hasznosításával lehet előre lépni. Úgy vélte: e 

tanulság figyelmen kívül hagyásával a közép-európai térség minden országa és minden 

nemzete a vesztesek oldalán fejezi majd be történelmi pályafutását. Elmondta, a 

magyarság az elmúlt évszázadokban többször került kilátástalannak látszó helyzetbe, 

mégis mindig képes volt újjászületni. Ezt azzal magyarázta, hogy Szent István ezer évvel 

ezelőtt szilárd alapokra helyezte a magyar államot, és Magyarországot a keresztény Európa 

részévé tette. „2010 óta legjobb szándékaink szerint ezt tanúsítja a magyar állampolitika 

is” – jelentette ki az Országgyűlés elnöke. Hozzátette: Szent István művének köszönhető, 

hogy a Kárpát-medence földrajzi gyűrűjében ezer esztendő után, napjainkban is a 
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magyarság a legszámosabb közösség, Magyarország a legnépesebb ország, és a magyar 

nyelvet beszélik legtöbben. 

 

Kövér László: a demográfiai helyzet javításához mentalitásváltásra 
is szükség van 

Kövér László szerint a demográfiai helyzet javításához a gyermekvállalás útjában álló 

akadályok lebontásán túl mentalitásváltásra is szükség van. Az Országgyűlés elnöke 

Gyergyószentmiklóson beszélt erről az Erdélyi Magyar Ifjak (EMI) egyesület nyári 

táborában szervezett pódiumbeszélgetésen. Elmondta: Magyarország élen jár Európában 

abban, hogy a hazai összterméke közel öt százalékát fordítja a népesedéspolitikára, de a 

kormány családpolitikája csak azt célozza, hogy elhárítsa a gyermekvállalás fizikai és 

anyagi akadályait a fiatalok útjából. Hozzátette: a munka neheze azonban csak ezután jön, 

mert a kedvezőtlen demográfiai folyamatok megfordításához mentalitásváltásra is szükség 

van. Divattá kell tenni a többgyermekes családmodellt. Úgy vélte: a gyermekvállalási 

kedvet a közösség mintaadó ereje befolyásolja. Szerinte rá kell ébreszteni az embereket 

arra, hogy nem az a jó magyar, aki magyarul beszél, hanem az, akinek három-négy 

gyermeke, 9-16 unokája van, valamennyien magyarul beszélnek, és elkötelezettek a nemzet 

ügye iránt. Kövér László kijelentette: egy pénzügyileg stabil, gazdaságilag prosperáló, 

népesedésben jövőt ígérő, nemzetközi szempontból növekvő tekintéllyel bíró, erős 

családokból, erős lokális és egyházi közösségekből felépülő Magyarországot szeretnének 

látni, amely a magyarok által is lakott országokkal kölcsönösen előnyös kapcsolatok sűrű 

szövedékén keresztül kapcsolódik össze. 

 

A Focus felmérése szerint a magyarok fele támogatja a Híd és az 
MKP összefogását 

A Focus felmérése szerint kisebb lenne a Híd és az MKP közös listájának támogatása, 

mintha a két párt külön-külön indulna. A megkérdezettek fele ért egyet azzal, hogy a két 

párt együtt induljon a jövő februárban esedékes parlamenti választáson. Az MKP 

kételkedve fogadta a felmérés eredményét. A Focus közvélemény-kutató intézet a Híd 

megrendelésére készítette a felmérést. Az eredmény szerint ha a magyar politikai 

formációk külön indulnának, Bugár Béla pártjára a dél-szlovákiai választók 27,9%-a, az 

MKP-ra 17,4%-a szavazna, 11,9%-uk még nem döntötte el, kire voksolna, 16,5%-nyian 

pedig biztosan nem mennének el szavazni. A kutatás azt mutatja, a megkérdezettek 50%-a 

egyetért azzal, hogy a Híd és az MKP közös listát állítson, 40% ellenzi ezt, 10% nem tud 

dönteni. A Híd szavazóinak 67,8%-a és az MKP választóinak is 68,5%-a támogatja a két 
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párt közös indulását. Mindkét politikai szubjektum táborában lennének azonban olyanok, 

akik közös lista esetén nem mennének szavazni, vagy inkább szlovák pártot választanának. 

 

Duray: az MKP és a Most-Híd nem tud egyesülni 

Duray Miklós szerint nincs sok esélye a politikai újraegyesülésnek: az MKP és a Most-Híd 

nem tud, a másik két politikai formáció pedig olyan apró, hogy nem igazán van súlyuk. A 

SZAKC elnöke szerint civil szerveződési alapon, egy választási-politikai mozgalommal 

lehetne újraalapozni a felvidéki közéletet. Erről, és a felvidéki magyar politizálás jelenéről-

jövőjéről, a tavaszi elnökválasztások értékeléséről beszélt Duray Miklós a Magyar 

Nemzetnek adott interjúban. A politikus a szétesés kezdetét 2009-re datálja, ekkor 

távoztak Bugár Béla és társai az MKP-ból, s az „MKP korábbi gazdasági lobbijának a 

vezetésével és ösztökélésével új pártot alapított”. De a problémák már jóval korában 

kezdődtek. Duray Miklós szerint már 2002-ben tapasztalható volt, hogy tömbmagyar 

területeken az MKP veszített a támogatottságából, az emberek csalódtak az MKP 

kormányzati szerepvállalásában. Azaz: „kiderült, hogy az MKP a különböző gazdasági 

csoportok érdekeit képviseli, és nem a közösségi érdekeket”. 

 

Összeöntötték a kárpátaljai magyar gazdák által összegyűjtött 
búzát Nagydobronyban 

Ünnepélyesen összeöntötték a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program 

keretében a kárpátaljai magyar gazdák által összeadott több mint 100 tonna búzát 

Nagydobronyban. Az ünnepségen mondott köszöntőjében Jakab István, MAGOSZ elnöke, 

az Országgyűlés alelnöke hangsúlyozta, a Magyarok Kenyere programon belül idén 

Kárpátalján összegyűjtött több mint 100 tonna gabona is jelzi, hogy aki egyszer is 

megtapasztalta, milyen a szükség, az jó szívvel ad a szükséget szenvedőknek. 

Hangsúlyozta: az összeadott gabona mennyisége jól mutatja a kárpátaljai magyar gazdák 

erejét, akaratát, elszántságát, jövőbe vetett hitét. A MAGOSZ elnöke kiemelte: a kárpátaljai 

magyar gazdáknak és a kárpátaljai magyaroknak tudniuk kell, hogy a nemzet egyre 

gyarapodó ereje ott van mögöttük, és velük együtt érez az egész Kárpát-medence 

magyarsága. Meggyőződését fejezte ki, hogy a jövőben még szorosabb lesz a kárpátaljai 

magyarság és az anyaország együttműködése, mert a magyar kormány mindent megtett és 

a jövőben is mindent megtesz azért, hogy a Kárpátalján élő magyarság a szülőföldjén 

boldoguljon. Ezt szolgálja a magyar kormány által Kárpátalján elindított 

gazdaságfejlesztési program, amelynek oroszlánrésze a mezőgazdaságból élők 

támogatására irányul, vagy a falugazdász hálózat kiépítése, ami azt jelzi, a kárpátaljai 

magyarság nincs egyedül – mondta Jakab István. 
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