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2020 az erős magyar közösségek éve a nemzetpolitikában 

Az idei a közösségépítés éve a nemzetpolitikában; a kormány kiemelt célja a külhoni 

magyar közösségek szülőföldön való boldogulásának segítése, ezért folytatja a határon túli 

családok támogatását és a magyar közösségek gazdasági megerősítését – közölte a 

Miniszterelnökség. A megvalósuló programok mindegyikében kiemelt figyelmet kap az 

ifjúság, a fiatal nemzedék. Elindul idén az erős magyar közösségek éve tematikus 

programsorozat. A program célja, hogy bemutassa a magyar nemzet elmúlt száz évben 

elért közös eredményeit, a világszínvonalú sikerektől a kisközösségi eredményekig, olyan 

magyar közösségeket állítva a középpontba a Kárpát-medence és a világ minden tájáról, 

amelyek példaként szolgálhatnak az összmagyarság számára. A külhoni magyarság idén is 

számíthat a régiós gazdaságfejlesztési programok támogatásaira. A Vajdaságban úttörő 

jelleggel tavaly elindított, a külhoni magyarság gazdasági megerősítését szolgáló 

nagyvállalkozói mentorképzést a többi határon túli magyar régióra is kiterjesztik 2020-

ban. Folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program is, ennek köszönhetően 

mintegy 110 új óvoda és bölcsőde épül és több mint 700 intézmény újul meg a Kárpát-

medencében. A Határtalanul! program keretében a 2019/2020-as tanévben több mint 101 

ezer magyarországi iskolás kap lehetőséget arra, hogy a határon túli magyar területekre 

utazzon és megismerkedjen a külhoni magyar közösségekkel. 

 

Bátrak Ligája - Kecskeméten folytatódik a versenysorozat 

Siklós és Balassagyarmat után tíz csapat részvételével Kecskeméten, a Lánchíd Utcai Sport 

Általános Iskola sportcsarnokában folytatódik a Bátrak Ligája elnevezésű iskolai 

vetélkedősorozat. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára az országos versenysorozat hétfő délelőtti megnyitóján jelezte, hogy a nemzeti 

összetartozás évében határon túli csapatok is részt vesznek a versenyen. A Bátrak Ligája 

kecskeméti állomásán ugyanis két vajdasági és egy horvátországi általános iskola is 

képviselteti magát. Az államtitkár hangsúlyozta, bízik benne, hogy azt az összefogást, 

illetve nemzeti összetartozást, amit az elmúlt években sikerült megteremteni - akár a 

Bátrak Ligája sport- és ügyességi versenysorozat keretében is - lehetőség lesz tovább 

erősíteni a fiatalok körében. Potápi Árpád János emlékeztetett: ez a második tanév, hogy a 

Honvédelmi Sportszövetség a nemzetpolitikai államtitkársággal összefogva valósítja meg a 

Bátrak Ligája vetélkedősorozatot. Simicskó István hazafias és honvédelmi nevelésért 

felelős kormánybiztos, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke elmondta: akárcsak a 

próbatételekhez, kihívásokhoz, úgy az élethez is bátorság szükséges. Mint kiemelte, a 

szövetség célja, hogy olyan képességekkel és kompetenciákkal vértezzék fel a fiatalokat, 

amelyekkel minél hatékonyabban úrrá tudnak lenni a mai, globalizált világ különféle 

nehézségein.  
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Szakmai összejövetelen összegezték a Mikes Kelemen Program 
eredményeit 

A Mikes Kelemen Program eddig elért eredményeit összegezték a pénteki szakmai 

összejövetelen kutatók, valamint szakmai partnerként az Országos Széchényi Könyvtár 

(OSZK) és a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) szakemberei részvételével Budapesten. A 

diaszpóra magyarsága könyvtári emlékeinek, hagyatékainak összegyűjtését célzó program 

2013-as elindulását követően 2014 januárjában zajlottak le az első gyűjtések, 2014 

decemberében pedig megérkeztek az első szállítmányok Magyarországra. Kezdetben 7 

tengerentúli országban gyűjtöttek magyar központokban, magyar közösségek 

szervezésében, s 2015-ben egészítették ki a programot azzal, hogy a helyszínekre kutatók 

utaztak - emlékeztetett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa a tanácskozás megnyitóján. Hozzátette: a programban 2015 óta 15 

kutató vesz részt, összesen 3747 doboz anyagot gyűjtöttek össze. Az unikális anyagok az 

OSZK és a MNL gondozásába kerültek, amely iratokból több példány található, határon 

túli magyar partnerintézményeknek, könyvtáraknak, iskoláknak, kultúrházaknak ajánlják 

fel. A cél, hogy ezeket az iratokat, nyomtatványokat, plakátokat bemutassák és 

felhasználhatóvá tegyék a Kárpát-medencei magyarság számára - hangsúlyozta Szilágyi 

Péter, hozzáfűzve: a Mikes Kelemen Programban a múlt, a jelen és a jövő kapcsolódik 

össze. 

 

Rétvári: a nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva 

A nemzeti összetartozás minden magyarba bele van írva – hangoztatta az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára Mosonmagyaróváron, a nemzeti 

összetartozás évének ünnepélyes megnyitóján. Rétvári Bence a piarista iskolában 

rendezett ünnepségen kijelentette: a trianoni békediktátum következtében az elmúlt száz 

évben a magyarság nem az összeomlásról, hanem az élni akarásáról, az újrakezdési 

képességéről és az alkalmazkodni tudásáról tett tanúbizonyságot. Az Alaptörvény a 

legmagasabb szintre emelte a nemzeti összetartozás eszméjét, ami azért volt fontos, mert 

2004-ben a magyar politika jelentős része a határon túli magyarok ellenében politizált. 

Mindnyájunk közös felelőssége, hogy a határon túli magyarok érdekeiért kiálljunk, mert 

ha mi magunk nem állunk ki a magyarokért, akkor ezt senki nem fogja megtenni – 

fogalmazott. Az elmúlt száz év két fontos tanulsága, hogy az ország szuverenitását és 

autonómiáját meg kell őrizni – mondta az államtitkár.  

 

Az Európai Bizottság regisztrálta a Minority SafePack aláírásait 

Az Európai Bizottság online rendszerében regisztrálta a Minority SafePack európai polgári 

kezdeményezés aláírásait – közölte az uniós bizottság pénteken. A regisztrációt követően 
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az Európai Bizottságnak fél év áll rendelkezésére, hogy kialakítsa álláspontját, valamint 

döntést hozzon a jogalkotási folyamatról. Az Európai Parlamentben (EP) továbbá minden 

érdekelt fél részvételével vitára kerül sor, valamint az EP plenáris ülése is vitára bocsátja a 

kezdeményezést. Azt közölték, hogy Európai Unió őshonos kisebbségei, nemzeti 

közösségei számára uniós támogatást és védelmet kérő kezdeményezés aláírásait online 

nyújtották be. Ezt követően egy hónapon belül az uniós bizottság személyes találkozót 

kezdeményez, amelyen a témával foglalkozó uniós biztosok és főigazgatók fogadják a 

kezdeményezők és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) képviselőit. A 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) által kezdeményezett, a FUEN által 

koordinált aláírásgyűjtés 2017 áprilisában indult, és a rendelkezésre álló egy év alatt 

összegyűjtött támogatói nyilatkozatok közül a 28 uniós tagállam szakhatóságai 1 128 385-

at hitelesítettek. A Minority SafePack célja, hogy az Európai Unió jogi lépéseket tegyen a 

nemzeti és nyelvi kisebbségekhez tartozó emberek védelmének javítása, valamint az unió 

kulturális és nyelvi sokszínűségének megerősítése érdekében. 

 

A határon túli magyar örökséget bemutató új, 200 részes sorozat 
indul a Kossuth rádióban 

Hiszek egy hazában címmel a határon túli magyar örökséget, a magyar kultúra évezredes 

értékeit, a külhoni magyarság szellemi és anyagi alkotásait bemutató új, 200 részes sorozat 

indul a Kossuth rádióban - jelentette be a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért 

felelős miniszteri biztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. V. Németh Zsolt közölte: az 

Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság támogatásával megvalósuló sorozat 

apropója, hogy 2020-at az Országgyűlés a nemzeti összetartozás évének nyilvánította, 

emlékezve a trianoni békediktátum 100. évfordulójára."Ebben az évben számot vetünk a 

békediktátum által okozott gazdasági politikai és lelki problémák megoldatlanságával, de 

még inkább cél, hogy erőt merítsünk a külhoni magyarság megmaradásba vetett hitéből" - 

hangsúlyozta V. Németh Zsolt, aki leszögezte: az Országgyűlés nem gyászévet hirdetett 

idénre. Egyúttal hozzátette: lehetőség kínálkozik arra, hogy a 2010-ben megkezdett 

határokon átívelő nemzetegyesítés eredményeit is megmutassák, a Hiszek egy hazában 

című sorozat pedig ebbe illeszkedik. Az új műsor kifejezetten az elcsatolt nemzetrészek 

magyarságának értékeit mutatja be; azt, hogy Kárpátalja, Erdély, a horvátországi 

magyarság, Muravidék, Őrvidék és Felvidék mivel gazdagította az egyetemes magyar 

kultúrát - mondta. 
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Erőt meríteni a múlt megpróbáltatásaiból – a madéfalvi 
vérengzésre emlékeztek  

Szentmisével és ünnepi megemlékezéssel idézték fel a 256 évvel ezelőtti eseményeket 

Madéfalván. A szónokok leginkább a kitartást, a helytállást és a megmaradást állították 

beszédeik középpontjába, felidézve a világ számtalan országába szétszóródott bukovinai 

székely népcsoport és a moldvai csángók sorsát. Pánczél Károly, a Fidesz országgyűlési 

képviselője, a Nemzeti Összefogás Bizottságának elnöke elmondta: „Csoda, hogy itt 

vagyunk, hogy magyarul beszélünk, hogy meg tudunk emlékezni a hajdani áldozatokról. 

Elég csak a XX. század eseményeire visszatekintenünk, a két pusztító háborúra, 

Magyarország felszabdalására, a felszabadításnak nevezett megszállásra, a 

munkatáborokra emlékeznünk.” A képviselő emlékeztetett arra, hogy a magyar 

országgyűlés 2020-at a magyar összatartozás évének nyilvánította. „Nem gyászévet 

akarunk hirdetni. A gyászon túl kell lépni. Azt mondtuk: legyen egy nap megemlékezés és 

legyen 364 nap összetartozás!” – emelte ki a politikus, hozzátéve: „elvárjuk a szomszéd 

népektől, hogy tisztelettel legyenek irántunk”. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának 

elnöke köszöntőjében kiemelte, hogy a székely emberek a történelem során mindig az első 

sorban álltak a szabadságjogokért indított küzdelmekben. Az elnök szerint a változó 

világban a legfontosabb megtartani a hitet, amely nélkül sem remény, sem szabadság, sem 

építő szándék nem létezik.   

 

Nem kötelezhetik román nyelvvizsgára a magyar felvételizőket a 
romániai egyetemek 

Nem ellenőrizhetik többé a romániai egyetemek a felvételre jelentkező kisebbségi diákok 

román nyelvi kompetenciáját. A szaktárca Molnár Zsolt ombudsmanhelyettes megkeresése 

nyomán miniszteri rendeletben módosította a felvételi szabályzatot, amelynek új változata 

kedden jelent meg a hivatalos közlönyben. Az állampolgárokkal szembeni hivatali 

jogsértéseket vizsgáló – Romániában a Nép Ügyvédjének nevezett – hivatal tavaly 

júliusban hívta fel az oktatási minisztérium figyelmét, hogy az egyetemi, mesteri és doktori 

felvételi módszertanról szóló, 2016-ban elfogadott szabályzat diszkriminációra ad 

lehetőséget. Egyik előírásának értelmezhetősége miatt ugyanis néhány felsőoktatási 

intézmény román nyelv ismeretéből is vizsgáztatta azokat a felvételizőket, akik nem román 

tannyelvű középiskolában végeztek. A szaktárca a Nép Ügyvédjének adott tavaly októberi 

válaszában megígérte: kiküszöböli a kisebbségekhez tartozó diákok hátrányos 

megkülönböztetésének lehetőségét. Korábban az oktatási minisztérium megtagadta az 

egyetemi felvételi szabályzatának módosítását. Egyebek mellett arra hivatkozott, hogy az 

érettségi román szóbeli vizsgája nem tükrözi a diákok nyelvtudásának szintjét, mert a 

nyelvi kompetenciákat nem az európai szabványnak megfelelően méri. 
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Az RMDSZ is az előre hozott parlamenti választások híve, de nincs 
megállapodás 

Támogatja az RMDSZ, hogy előre hozzák Romániában az év végén esedékes parlamenti 

választásokat, de erről nem kötött megállapodást a kormányon lévő jobbközép Nemzeti 

Liberális Párttal (PNL) – közölte szerdán Korodi Attila, az RMDSZ képviselőházi 

frakcióvezetője, akit az Agerpres hírügynökség idézett. A frakcióvezető kifejtette: ősszel – 

Viorica Dăncilă szociáldemokrata kormányának megbuktatásakor – semmi esély nem 

mutatkozott az előre hozott választások kiprovokálására, de most már sokkal több 

törvényhozó hajlik erre a megoldásra, mert nagyon nehéz fontos döntéseket hozni a 

jelenlegi felaprózott, kilenc frakcióval működő parlamentben. Hozzátette: a nehézkes 

egyeztetéseket a PNL úgy próbálja áthidalni, hogy egy sor döntést parlamenti vita nélkül, 

úgynevezett kormányzati felelősségvállalással léptet hatályba, de ezzel sérül a demokrácia, 

úgyhogy az RMDSZ inkább a választások megrendezését siettetné. Most sem egyszerű 

eljutni az előre hozott választásokig, de ha az RMDSZ-en fog múlni, mi igent mondunk” – 

szögezte le Korodi.  

 

Tisztességes politizálás, a közösségi érdek előtérbe helyezése a cél 

A komáromi nagygyűlés 26. évfordulóján mutatták be Komáromban a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ) választási programját, amely megvalósítható és a közösség javát 

szolgálja – hangzott el a sajtótájékoztatón. A három párt közösségi programját Bárdos 

Gyula, Mózes Szabolcs, Simon Zsolt és Menyhárt József mutatták be. „Egy olyan 

országban szeretnénk élni, ahol végre egyenrangúként otthon érezhetjük magunkat“ – 

mutatott rá Bárdos. Véleménye szerint ehhez olyan változásokat kell elérni a 

törvényhozásban, amelyeket nem lehet majd az éppen kormányon lévők kénye-kedve 

szerint módosítani. „Fiatal szakemberek bevonásával egy olyan közösségi program készült, 

amely a mindennapjainkról szól és a közösségünket előreviszi“ – mondta. Bárdos újságírói 

kérdésre elmondta, a program megvalósítása attól függ, hogy milyen támogatást kap a 

választásokon az MKÖ. Szerinte a kis lépések taktikája nem viszi előre a közösséget. 

Elmondta, észszerű, de nem elvtelen kompromisszumokat kell kötni. „Nem lehet 

tisztességtelen módon a politikai hatalommal, illetve a választók bizalmával visszaélni“ – 

jegyezte meg. Mint mondta, a Magyar Közösségi Összefogás a kormányváltásban érdekelt, 

és ebben kérik a választók támogatását. 

 

Csak az összefogás adhat erőt a magyarságnak  

Országgyűlési megerősítéssel 2020, a trianoni békediktátum 100. évfordulója a nemzeti 

összetartozás éve. Történelmi igazságtételre nem számíthatunk, de az igazság kimondását 
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nem vehetik el tőlünk. Esélyt adhat-e ez az évforduló arra, hogy a környező országoknak és 

Európának is elmondjuk a trianoni trauma okozta magyar nézőpontot – erről is kérdezte  

Ma7 Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt. Az interjúban az államtitkár 

hangsúlyozta: A magyar kormány álláspontja, hogy együtt kell működnünk a 

szomszédainkkal, és aki együttműködik velünk, az jól jár. Már az is elég, ha elkezdünk 

egymással beszélgetni. Meg kell ismernünk és támogatnunk kell egymást. Ezért is 

kezdeményeztük, hogy 2020 legyen az erős magyar közösségek éve, mert amíg helyi 

szinteken nem teszünk ennek érdekében, addig nem lesz jobb a helyzet. Ott, ahol nyolc és 

fél százaléknyian vagyunk, a mi meccsünk már eldőlt, de ha azt a nyolc és fél százalékot 

egységesen meg tudjuk jeleníteni, egészen másak a lehetőségeink. Kiemelte, a többségi 

társadalom is mindig elismeri, ha a magyarság szervezett. Voltak a magyar történelemnek 

olyan korszakai, amikor ez így volt, és nem kell száz években gondolkodni. Még egy-két 

évtizede a Felvidéken is erőt tudtunk mutatni, ezt kellene újra megerősíteni. Csak az 

összefogás adhat erőt a magyarságnak. 

 

A razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon 

A 78 évvel ezelőtti razzia áldozataira emlékeztek ma a Topalov-raktárban Csúrogon. A ma 

már múzeumként működő egykori vesztőhelyen megtartott közös ima után a Tisza-parti 

emlékműnél is fejet hajtottak a megjelentek az ártatlan áldozatok emléke előtt. A Sajkás-

vidéken elkövetett események felelőseit még 1943-ban a Horthy-rendszer alatti 

Magyarországon felelősségre vonták. A második világháború után pedig Budapest kiadta 

Jugoszláviának a fő vétkeseket, ahol háborús bűnösökként kivégezték őket. A tartományi 

kormány nevében Milan Micić titkárhelyettes mondott beszédet. A megemlékezésen részt 

vettek a Vajdasági Magyar Szövetség parlamenti képviselői és jelen volt Hajnal Jenő, a 

Magyar Nemzeti Tanács elnöke is. 
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