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Gulyás Gergely: a világban szétszóródva élő magyarság erőforrás az 
anyaország számára 

A magyar kormány erőforrásként tekint a magyarság szétszóratottságából fakadó helyzetre 

– közölte a Miniszterelnökséget vezető a Rákóczi Szövetség Összmagyar Egyetemista 

Táborában megtartott előadásában. Gulyás hozzátette: ha sikerül felébreszteni a 

magyarságtudatot azokban a magyarokban, akik más országban, esetleg másik 

kontinensen születtek, akkor ez a magyar nemzet javát is szolgálhatja. Gulyás Gergely 

kiemelte, hogy az ország gazdasága erősödik, amit az is bizonyít, hogy egyre többen 

zárkóznak fel a középosztályhoz. Ehhez csatlakozik a családpolitika, amely abban segít, 

hogy ha valaki gyermeket vállal, az ne a szegénységet jelentse – közölte. Gulyás Gergely a 

Kárpát-medencéből, a diaszpórából érkezett, valamint az anyaországi hallgatói 

csoportokat képviselő diákok előtt beszélt arról is, hogy hamis a nyugat-európai és az 

Egyesült Államokban elérhető sajtótermékek által az országról festett negatív kép. Ezeket 

javarészt olyan ideológiai viták generálják, amelyek a kelet- és a nyugat-európai társadalmi 

fejlődés eltérő folyamataiból adódnak – mondta. 

 

Potápi: példaértékű a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-
program 

Példaértékű és világviszonylatban is egyedülálló a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi 

Sándor-program – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

Potápi Árpád János a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor-program és a 

Kárpát-medencei szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program ösztöndíjasait 

felkészítő oktatási hét megnyitóján a két programot a nemzetpolitika zászlóshajójának 

nevezte. Azt mondta: vannak ugyan más országokban a magyarhoz hasonló gyakorlatok, 

de „olyan összefogott és jól átgondolt programok, illetve nemzetpolitika, mint 

Magyarországon, nem nagyon léteznek”. Az államtitkár felidézte: a Kőrösi Csoma Sándor-

program 2013-ban 47 ösztöndíjassal indult, majd ehhez csatlakozott 2015-től a Petőfi 

Sándor-program. A két programnak mostanra évente 225 ösztöndíjasa van. Megjegyezte: 

az ösztöndíjasok számának növekedése egyben minőségi ugrást is jelent. A programokban 

eddig körülbelül ezer fiatal vett részt, akiknek a munkája nemcsak a fogadó civil és egyházi 

szervezeteket, közösségeket gazdagította, hanem – az államtitkár meglátása szerint – az 

ösztöndíjasoknak is egész életre szóló, szemléletformáló élmény. A 2019-2020-as Kőrösi 

Csoma Sándor-programban 150, a Petőfi Sándor-programban 75 fiatal vesz részt, ők a 

felkészítő hét után, szeptemberben utaznak a világ különböző országaiba.  
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Potápi: rekordmennyiségű pályázat érkezett a Határtalanul! 
programban 

Rekordmennyiségű, több mint kétezer pályázat érkezett a Határtalanul! programban, az 

igényelt támogatás összege meghaladta a 6,3 milliárd forintot - mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Határtalanul! program 

eredményeit bemutató sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten. A magyar iskolások határon 

túli területekre tervezett osztálykirándulásait támogató programban idén az utazó diákok 

száma meghaladja a 101 ezret. Az igényelt támogatás összege meghaladta a programban 

rendelkezésre álló keretösszeget, ezért a kormány 590 millió forint plusz forrást biztosított 

- ismertette az államtitkár. Potápi Árpád János elmondta azt is, hogy 2010 óta több mint 

300 ezer diák látogatott el a program kereteiben határon túli magyar területekre, a 

kirándulásokról, tapasztalatokról a Nemzetpolitikai Kutatóintézet idén felmérést is végez 

majd. Az adatok szerint 2017-ben 1500, tavaly pedig 1700 pályázat érkezett be. Erdélyi 

Rudolf Zalán, a program lebonyolítását végző Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

vezérigazgatója azt mondta, 20 százalékkal nőtt a beérkezett pályázatok száma az előző 

évihez képest, ennek fő oka, hogy év közben tájékoztató körutat tartottak az országban.  A 

programot 2010-ben indították el azzal a céllal, hogy minden magyarországi diák legalább 

egyszer ellátogathasson határon túli magyar területre és ott kapcsolatokat építsen és ezzel 

javítsák az anyaországi és határon túli magyarok közötti kapcsolatokat. 

 

Elölről kezdődhet a kálvária: a római katolikus iskola épületének 
visszaállamosítását kezdeményezi Marosvásárhely polgármestere 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a 

római katolikus gimnázium épületének újraállamosítását, amely jelenleg a katolikus 

egyház tulajdonában van. A polgármester közölte: minden szükséges jogi lépést 

megtesznek, hogy az ingatlan kerüljön vissza a város tulajdonába. A gyulafehérvári római 

katolikus érsekség az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítványon keresztül 2004-ben 

kapta vissza a kommunizmus idején államosított ingatlant, amelyben jelenleg a román 

tannyelvű Unirea Líceum és a magyar tannyelvű II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium működik. Az elöljáró azzal vádolta meg az egyházat, hogy nem tartotta 

tiszteletben a bérleti szerződést, és hogy minden tanévkezdet elején megzsarolja az 

önkormányzatot. A polgármester nem fejtette ki, hogy konkrétan mivel vádolja az 

egyházat, illetve mivel sértette meg a bérleti szerződést. Holló László, az Erdélyi Római 

Katolikus Státus Alapítvány kuratóriumának elnöke az MTI-nek az előzményekről 

elmondta: az egyház már 2017-ben egyoldalúan felbontottnak nyilvánította a szerződést, 

hiszen három olyan cikkelyt is megsértett az önkormányzat, ami maga után vonja a 
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szerződés felbontását. Emlékeztetett, hogy ezt a polgármester nem fogadta el, így tavaly is 

folytatták a tárgyalásokat, de ezek is sikertelenül végződtek. 

 

Kolozsvári pódiumbeszélgetés a rendszerváltásról: a szabadság 
nem magától értetődő 

Egy, az 1989-es kelet-európai rendszerváltozásokról szervezett kolozsvári 

pódiumbeszélgetés résztvevői szerint tudatosítani kell a mai fiatalokban, hogy az a 

szabadság, amelybe beleszülettek, nem magától értetődő. A beszélgetésen olyan erdélyi és 

magyarországi közéleti személyiségek vettek részt, akik gyermekként élték át az 1989-es 

változásokat. Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter úgy vélte: a 

történelem és a tudományos kutatás is részben adós maradt az 1989-es változások 

feltárásával, nem készültek el azok a művészeti, irodalmi alkotások, és különösen azok a 

filmek sem, amelyek a széles társadalmi rétegek számára adhatták volna meg a változások 

élményét. A miniszter úgy vélte: nélkülözhetetlenek a 21. század eszközei ahhoz, hogy a 

történteket fel tudja dolgozni a társadalom. Gulyás Gergely mulasztásnak tartotta, hogy 

Magyarországon elmaradt a kommunizmus bűneivel szembeni igazságtétel, ennek ellenére 

örömteli, hogy Magyarországon magyar, és nem román típusú rendszerváltás történt. A 

legnagyobb különbséget abban látta, hogy Romániában a titkosszolgálatok befolyása 

hosszú ideig érintetlen maradt. "Az embernek ma is van olyan érzése, hogy ezek a 

hálózatok tovább élnek, akár generációkon túl is" - tette hozzá. 

 

Kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából Magyarország 
pozsonyi nagykövetségén 

Áder János magyar államfő által az államalapítás ünnepe alkalmából odaítélt állami 

kitüntetéseket vett át három felvidéki magyar és egy szlovák személyiség tevékenységük 

elismeréseként Magyarország pozsonyi nagykövetségén. A nagykövetségen rendezett 

ünnepség keretében kiosztott kitüntetéseket Márvány Miklós ideiglenes ügyvivő adta át. 

Ünnepi köszöntőjében az államalapítás ünnepét a három nemzeti ünnep közül a 

legderűsebbnek nevezte. A több mint ezeréves magyar államiság kapcsán rámutatott: a 

magyar állam különböző nemzetiségeknek, köztük a szlovákok elődeinek is otthont adott, 

az államalapító Szent István király pedig olyan integráló személyiség volt, akit a szlovákok 

is első királyuknak tartanak. A hagyományosan ebben az időben kiosztásra kerülő állami 

kitüntetésekről szólva elmondta: azokat a magyarságért végzett munkájuk köszöneteként, 

illetve a két nép közti kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkájuk elismeréseként 

kapják. Lanstyák István egyetemi tanár, nyelvész, a Fórum Intézet keretében működő 

Gramma Nyelvi Iroda vezetője a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetésben 
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részesült. Csütörtöki József, a komáromi Duna-Menti Múzeum igazgatója a Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetésben részesült. Holocsy Krisztina színművész, a Komáromi Jókai 

Színház színésze a Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapta meg a nemzeti ünnep alkalmából, 

a fiatalabb generáció számára is példamutató munkássága elismeréséül. Marián Hanták 

építőmérnök, aki korábban egyebek mellett a Párkányt Esztergommal összekötő Mária 

Valéria híd újjáépítésének koordinátora volt, a magyar-szlovák közlekedési kapcsolatok 

fejlesztésében betöltött szerepéért részesült a Magyar Bronz Érdemkeresztben. 

 

Potápi: a magyar kultúra és a néphagyomány a magyar közösségek 
megmaradásának alapja 

A magyar kultúrára és a néphagyományra támaszkodás és továbbadásuk a külhoni magyar 

közösségek számára a megmaradás alapja – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Nagyidán. Potápi erről a 

Kassához közeli településen megépült Ilosvai Ház ünnepélyes átadóján mondott 

köszöntőjében beszélt. A XII. Ilosvai fesztivál keretében átadott épület mintegy 200 millió 

forint magyarországi támogatásból készült el, sok önkéntes munkájával. A jövőben 

tájházként, rendezvény- és népművészeti központként működő intézmény létrehozásának 

költségeiből mintegy 185 millió forintot fedezett a nemzetpolitikai államtitkárság. Az 

államtitkár beszédében röviden felidézte a település történetét, majd szólt a történelem 

viharait ott átélő magyar közösségről, amely - mint mondta - egy biztos alapra, a magyar 

kultúrára támaszkodva tudott megmaradni. „Nemcsak a hamut őrizte (a helyi magyar 

közösség), hanem továbbadta a lángot” – fogalmazott Potápi. Rámutatott: a trianoni 

békeszerződést követő években nagy szüksége volt fogódzkodókra a helyi magyar 

közösségnek, s ilyen volt a színjátszás majd a népművészet, amely által az Ilosvai Selymes 

Péter Néptáncegyüttes közel félévszázados munkája során képviselte a felvidéki magyarság 

kultúráját, de jelen volt az egyetemes magyar kultúrában is. 

 

Topolyán járt a tartományi házelnök és a kormányfő 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Igor Mirović tartományi 

kormányelnök  Topolyára látogatott. Először az EM Commerce bútorgyárat tekintették 

meg, ahol a közelmúltban tartományi támogatásból húsz új munkahelyet létesítettek. 

Gyantár Lajos alapító és fia, Igor, aki tulajdonos és ügyvezető is egyben, végigkalauzolták 

vendégeiket a 21. század követelményeinek megfelelő új üzemben. Bemutatták a korszerű 

gépekkel felszerelt, új, automatizált részleget, melyet önerőből, az OTP Bank hiteléből és a 

Prosperitati Alalpítvány támogatásából hoztak létre, és további húsz új munkahely létesült. 

A topolyai zeneiskolában Diósi Rózsa igazgató kalauzolta a vendégeket. A vendégek ezt 
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követően a Mezőgazdasági Iskola melletti diákotthonhoz is ellátogattak, ahol Kislinder 

Gábor polgármester fogadta őket. Szeptember végéig elkészül a mintegy száz diák 

elszállásolására alkalmas épület, befejezéséhez a tartomány is anyagi segítséget nyújtott. 

Végül a TSC Labdarúgó Akadémián Zsemberi János, a TSC elnöke bemutatta a rangos 

vendégeknek az épülő centerpálya makettjét és az akadémia épületkomplexumát. 

 

Meghitt, szép ünnepség Kórógyon 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) augusztus 20-án a 

szlavóniai Kórógyon alkalmi műsorral emlékezett meg a magyar történelem egyik 

legnagyobb alakjáról, Szent Istvánról. Az államalapító királyunk tiszteletére rendezett 

ünnepség szónokai az augusztus 20-i ünnep fontosságát, a jó magyar-horvát 

együttműködést hangsúlyozták.  A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

központi megemlékezésének a szlavóniai Kórógy település kultúrotthona adott otthont. A 

HMDK ünnepségének szimbolikus jelentősége is van: a magyarságnak mindig is egyik 

fontos fellegvára volt ez a település. Kórógy a helytállás, a hősiesség jelképe lett a 20. 

század végén is, amikor horvátok és magyarok összefogva védték hazájukat, álltak ki a 

családjukért, és a háború után újra magyar életet teremtettek. Ezt hangsúlyozta Jankovics 

Róbert, a HMDK elnöke is ünnepi beszédében, azt mondta, hogy Kórógy ma is az 

újjászületés szimbóluma. Sztáray Péter, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium 

biztonságpolitikáért felelős államtitkára, az esemény egyik fő szónoka is a megmaradás, az 

élni akarás és a töretlen hittel való újrakezdés jelképének nevezte Kórógyot. Elismerését 

fejezte ki, hogy a HMDK-nak és Jankovics Róbert parlamenti képviselő áldozatos 

munkájának köszönhetően ebben az országgyűlési időszakban, magyar és horvát 

kormányzati segítséggel számos régi elképzelést sikerül megvalósítani, köztük a kórógyi 

kultúrház felújítását vagy az eszéki magyar iskolaközpont rövidesen elkészülő 

diákotthonát. 

 

Szilágyi Péter: Elmúltak azok az idők, amikor az anyaország 
lemondott a diaszpórában élőkről 

Azok az idők elmúltak, amikor az anyaország lemondott a diaszpórában élő magyarokról – 

jelentette ki az MTI-nek telefonon a Dél-Afrikában tartózkodó Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának miniszteri biztosa vasárnap. A 

politikus a Dél-afrikai Magyar Szövetség meghívására érkezett Dél-Afrikába az augusztus 

20-i nemzeti ünnep alkalmából, amelyet Johannesburgban most vasárnap tartottak. Dél-
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Afrikában a XX. század közepén jött létre szervezett magyar közösség, és abban a 

szerencsés helyzetben vannak, hogy Magyar Tanya néven fenn tudnak tartani egy magyar 

házat, ahol a nemzeti ünnepekről is megemlékeznek, magyar programokat, kulturális 

eseményeket szerveznek hétről-hétre – mondta a miniszteri biztos. Szilágyi Péter 

köszöntötte a magyar közösséget, és köszönetét fejezte ki mindazért a munkáért és 

tevékenységért, amelyet elvégeznek, hogy a magyar közösség megmaradjon, ápolják és 

őrzik a magyar nyelvet és a kultúrát, kötődnek a Kárpát-medencei magyarsághoz. A 

kormány 2010 óta kiemelten kezeli a nemzetpolitikát, és szorosabbra fűzte kapcsolatait a 

diaszpórában élőkkel is, 2,5 millió magyarral szerte a világban – mondta el Szilágyi Péter. 
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