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Rákóczi Szövetség: az elmúlt 30 évben több mint 100 ezer 
középiskolás utazhatott a határon túlra 

Az elmúlt 30 évben több mint 100 ezer középiskolásnak teremtett lehetőséget a Rákóczi 

Szövetség azt célzó programja, hogy a nemzeti ünnepeken utazhassanak - mondta Csáky 

Csongor, a szervezet elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös 

műsorában. Csáky Csongor azt mondta, hogy az 1994-ben indult programon egyre többen 

vesznek részt. Tavaly előtt a kiemelt ünnepekre - március 15., június 4. és október 23. - 

mintegy 17 ezer diák utazott valamelyik kárpát-medencei településre, tavaly pedig már 22 

ezren vettek részt a programon. Idén újra meghirdették ezt a lehetőséget a március 15-i 

ünnepre, amelyre bármely magyar Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet február 20-

ig a szervezet honlapján. Csáky Csongor közlése szerint az elmúlt évek tapasztalatai 

alapján kijelenthető, hogy március 15-én az utazók 70 százaléka valamelyik magyarországi 

iskolából indul. A legnépszerűbb úti cél a Felvidék. A nemzeti összetartozás napján, június 

4-én azonban az arányok kiegyenlítődnek, tehát a határon túli magyar iskolák diákjai is 

felkerekednek. 

 

Átadták a Pro Cultura-díjakat 

Gian Paolo Brizzi hungarológus, Szvorák Zsuzsanna felvidéki magyar nyelv és 

irodalomtanár, valamint Turczi István költő, műfordító vehette át a Pro Cultura Hungarica 

díjat az Emberi Erőforrások Minisztériumában szerdán, a magyar kultúra napján. A 

magyar kultúra napját hagyományosan a Himnusz születésének évfordulóján ünnepeljük 

– emlékeztetett a díjak átadása előtt az emberi erőforrások minisztere. Kásler Miklós 

hangsúlyozta: a magyarság ezen a napon emlékezik a kultúra nemzetmegtartó erejére; 

napjaink kihívása pedig biztosítani a magyar kultúrán belül a sokszínűséget és ezzel együtt 

az arányosságot. A miniszter értékelése szerint az utóbbi időben sikerült elmozdulni az 

értékek felé és megoldani a kultúra finanszírozását is. Ennek köszönhetően a magyar 

kultúra egyetlen területe sem kap kevesebbet, mint korábban, a független színházak sem – 

fűzte hozzá. Újjászervezik a magyar irodalmi életet, átszervezik a Petőfi Irodalmi 

Múzeumot, rendezett viszonyokat teremtenek a múzeumokban, levéltárakban és az 

előadóművészet területén - sorolta a példákat Kásler Miklós. Mindez azt a célt szolgálja, 

hogy a kultúra legyen mindenkié, a magyar kultúra értékeit a mostani és a későbbi 

generációk is élvezhessék – közölte a miniszter. 
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Potápi Árpád János: Immár az oktatásban, a gazdaságban és a 
médiában is egységesül Kárpát-medence 

Potápi Árpád János szerint a kultúra után immár az oktatásban, a gazdaságban és a 

médiában is egyre inkább egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni. A magyar kormány 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára erről Sepsiszentgyörgyön beszélt kedden, az Antal 

Árpád polgármesterrel és Tamás Sándor Kovászna megyei önkormányzati elnökkel 

közösen tartott sajtótájékoztatón. Kijelentette: a nemzeti összetartozás éve lehetőséget 

teremt arra, hogy a magyarság ne csak a történelmi traumákra emlékezzék, hanem azokra 

a sikerekre is, amelyeket az elmúlt száz évben ért el a kultúrában, oktatásban, gazdaságban 

és a sportban. Úgy vélte, ezekből erőt kell meríteni a 21. században, és el fog jönni az az 

idő, amikor a külhoniság már nem jelent hátrányt. Példaként azt említette, hogy egy-egy 

székelyföldi gazdasági projekthez immár nemcsak a román állam és az EU pénzforrásait 

lehet megpályázni, hanem budapesti támogatást is lehet igényelni. Úgy vélte, aki ilyen 

körülmények között okosan cselekszik, nagy sikereket érhet el. Az államtitkár kitért arra, 

hogy a nemzeti összetartozás évében kinek-kinek először a maga háza táján kell 

összefogni, tervezni, cselekedni, és csak ezután kell a nagy nemzetben gondolkozni. 

 

Az összetartozást erősíti Erkel Ferenc operája 

Harmadik alkalommal szervezett nagyszabású rendezvényt a magyar kultúra napjának 

tiszteletére Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Maros megyei önkormányzattal. 

Szerda este hét órától Erkel Ferenc háromfelvonásos operája, a Katona József által jegyzett 

Bánk bán csendült fel a Kultúrpalota nagyszínpadán. Mielőtt még az előadás elkezdődött 

volna Tóth László, Magyarország csíkszeredai főkonzulja köszöntötte a jelenlévőket. 

Többek között a kultúra identitásmegőrző szerepéről beszélt, kiemelve, hogy a nemzet csak 

a kultúra által maradhat meg és emelkedhet a magasba. A rendezvényt megtisztelte 

jelenlétével Potápi Árpád János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, aki ünnepi szónoklatában arról a kulturális örökségről beszélt, amelyet nem 

lehet elvenni a magyarságtól. Úgy fogalmazott, hogy ez a nap nemcsak a naptárban, de 

minden magyar ember szívében piros betűs ünnep, hiszen ezen a napon született meg a 

nemzeti himnusz, amely bárhol is hangzik el a nagyvilágban, ahol magyar közösség él, ott 

az összetartozás érzetét erősíti. 

 

Szamosújváron tanácskoznak az erdélyi Petőfi-ösztöndíjasok és 
mentoraik 

A szamosújvári Téka Alapítványnál tanácskoznak csütörtöktől szombatig az erdélyi 

szórványmagyarság településein dolgozó Petőfi-ösztöndíjasok és mentoraik. A rendezvényt 

pénteken látogatta meg Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
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miniszteri biztosa. Köszöntőjében elmondta: megtörténhet, hogy az erdélyi 

szórványközösségekben az évek során elfelejtik egy-egy népdal szövegét, amelyet a Petőfi-

ösztöndíjasoktól tanultak, de megmarad a közös éneklés élménye. Az összetartozás-tudat 

olyasvalami, amin megéri munkálkodni, ami nem kopik meg az évek során, amihez mindig 

visszanyúlhatunk” – fogalmazott a miniszteri biztos. Hozzátette, bármit elveszíthetünk, de 

a szellemi értékeink, a kultúránk, a történeteink mindig a mieink maradnak. A miniszteri 

biztos a rendezvény szünetében az MTI tudósítójának telefonon elmondta: a Romániában 

szolgálatot teljesítő 38 Petőfi-ösztöndíjas közül 29 tudott eljönni a mentorával együtt a 

szamosújvári találkozóra, melynek az a célja, hogy a különböző szórványközösségekben 

dolgozó ösztöndíjasok megismerjék egymás munkáját, próbáljanak együttműködéseket 

kialakítani. 

 

Zilah központjában felavatták Ady Endre egész alakos szobrát  

Zilah központjában vasárnap felavatták Ady Endre egész alakos szobrát. A Bíró Lajos 

mátészalkai szobrászművész által megkomponált Ady Endre egy padon ül a karfára 

könyökölve, és egykori iskolájára néz. Le lehet ülni melléje. Kelemen Hunor, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke ünnepi beszédében a maiak kortársának 

nevezte a 101 éve elhunyt költőóriást. Hozzátette: költészetét ma is maradéktalanul értjük, 

nem kell lábjegyzet hozzá. Úgy vélte, ez azért van, mert a ma embere Ady nyelvét beszéli. A 

politikus a költőtől idézte Ady Endre zilahi kötődését: „Aki vagyok, az négy zilahi esztendő 

által vagyok. És más nem lehetek. E négy esztendőnek minden perce determináló perc 

volt. Minden perce végzetesen szabogatta ki utamat.” Úgy vélte: mindezek mellett Ady 

Endre azért is megérdemli, hogy egész alakos szobra legyen Zilahon, mert az elsők között 

ismerte fel Erdély jelentőségét és különlegességét a magyar történelemben. Akkor foglalta 

össze annak lényegét, amikor a transzilvanizmus huszadik századi újrafogalmazása még 

nem történt meg. Így szerinte a szoboravatással az erdélyi gondolat egyik szülőatyja előtt is 

tiszteleg az utókor. Kelemen Hunor megemlítette: a szoborállítást a Szilágy Megyei Ifjúsági 

Egyeztető Tanács kezdeményezte, és a megyei RMDSZ-szervezet karolta fel. A szobor a 

magyar kormány és a Communitas Alapítvány finanszírozásával valósult meg. 

Megjegyezte: a kompozíció arra is alkalmas, hogy szelfik készüljenek a költővel.  

 

Sólymos László benyújtotta a lemondását 

Sólymos László (Híd) környezetvédelmi miniszter benyújtotta lemondását, valamint a 

parlamenti mandátumát is visszaadta, miután a rendőrség garázdaság és rongálás ügyében 

indított ellene eljárást. Sólymos a testvérével tartózkodott az étteremben, vele veszett 

össze, majd az étterem alkalmazottaival keveredtek vitába. Miután ki lettek küldve az 

étteremből, Sólymos testvére belerúgott a kirakatba, ami betört. Sólymos bocsánatot kért 
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az étterem tulajdonosától, családjától, a minisztériumi kollégáitól és párttársaitól is. Bugár 

Béla, a Most-Híd elnöke a történtek ellenére szeretné, ha Sólymos László rajta maradna a 

párt jelöltlistáján. Bugár kijelentette, Sólymost Szlovákia eddigi legsikeresebb 

környezetvédelmi miniszterének tartja. A Magyar Közösségi Összefogás közleményben 

üdvözölte Sólymos lemondását, egyben sürgeti távozását a Most-Híd listájáról. 

 

A magyar gazdák stabil támogatáspolitikára számíthatnak 2020-ban 
is 

A magyar mezőgazdaság kedvező helyzete biztos alapot nyújt ahhoz, hogy határon átívelő 

együttműködésekkel segítsük a felvidéki gazdák, agrár-vállalkozások versenyképesség 

növelő és munkahelyteremtő beruházásait - mondta el Nagy István, csütörtök este a 

Szepsiben rendezett gazdafórumon. A tárcavezető beszédében kiemelte, hogy a magyar 

tulajdonosi körhöz tartozó sikeres kis- és közepes agrárvállalkozások jelentősen növelik a 

külhoni magyarság gazdasági erejét, kiváltképp azok, amelyek exportpiacokon is 

versenyképes termékeket állítanak elő. Hozzátette: az Agrárminisztérium célja, hogy a 

mezőgazdaság korszakváltása a Kárpát-medencében élő, évszázadok óta itt termelő és 

gazdálkodó magyarság egészét szolgálja. Nagy István felhívta a figyelmet, az 

anyaországnak fontos, hogy a felvidéki magyar gazdák kellő figyelmet és támogatást 

kapjanak. Az Agrárminisztérium Kárpát-medencei Falugazdász Programjának célja ezért a 

külhoni magyar gazdák segítése anyanyelvű tanácsadással és szakmai segítségnyújtással, 

támogatva ezzel a szülőföldön való érvényesülést, a mezőgazdasági vállalkozások 

megerősítését és az agrárium által nyújtott munkalehetőségek vonzóbbá tételét. 

 

Exkluzív felmérés: A parlamenti küszöb közelében a Magyar 
Közösségi Összefogás 

A felmérés eredményeiről a sajtó képviselőit a Magyar Közösségi Összefogás politikusai: 

Mózes Szabolcs, Nagy József és Nagy Dávid tájékoztatták. Mózes hangsúlyozta, a 

bemutatott felmérés reprezentatív, a magyar választókat szólították meg. A felmérés 

elkészítésének fő indoka az volt, hogy az országos felmérések nem mutatják pontosan a 

magyar pártok és politikusok eredményeit, hiszen az általuk megszólított magyarok nem 

alkotnak reprezentatív mintát. Nagy József szerint fontos felmérni a választók hangulatát. 

A felmérés eredményei szerint 67 százalék számára nagyon szimpatikus az összefogás. Az 

MKÖ a magyar választók több mint felét már akkor felsorakoztatta maga mögött, amikor 

az érdemi kampány még el sem indult. A Most-Híd 22,8 százalékos támogatást tudhatott 

maga mögött. Amennyiben a 64 százalékos várható részvétel beigazolódik, az MKÖ 

közvetlenül a parlamenti küszöbön áll: 4,9 százalékot szerezne. Még mindig vannak 

tartalékok: 22 százalék még nem döntötte el, hogy fog-e választani. A számok tehát még 

tovább növekedhetnek. A Híd 2016-os választói közül 19 százalék már eldöntötte, hogy az 
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MKÖ-re szavazna. Nagy tartalékok vannak a 2016-os nemválasztók körében is - tette 

hozzá Nagy József. 

 

Párhuzamosan fejlesztik a vajdasági turisztikai és közlekedési 
infrastruktúrát 

„Vajdaság Turizmus Summit 2020” elnevezéssel mintegy 100 hazai és külföldi résztvevő 

jelenlétében turisztikai konferenciát rendezett hétfőn Palicson a CED Közép-európai 

Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.. Olyan magyarországi cégeknek biztosítottak 

bemutatkozási lehetőséget, amelyek a turisztikai fejlesztésekben aktívan részt vettek 

Magyarország területén és pozitív példával tudnak szolgálni az itteni cégeknek, irányt 

tudnak mutatni, nyilatkozta Dobó István, a Gazdaságfejlesztési Hálózat szabadkai 

irodájának a vezetője. Természetesen a hazai vállalkozók is jelen vannak a rendezvényen, 

tette hozzá. Elmondta: „December elején a Vajdasági gazdaságfejlesztési programban a 

turisztikai és szállásadási fejlesztésekre hirdettek pályázatokat. Nemsokára megkezdik a 

pályázatok fogadását, amiket egészen március 31-ig át lehet majd adni”. Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete is köszöntötte a konferencia résztvevőit. Rövid 

áttekintést adott a wellness-turizmus anyaországi fejlődéséről az elmúlt harminc évben. 

Ma már majdnem minden kis településen van egy ilyen jellegű szálloda. Szerinte 

Szerbiának is adottak ezek a lehetőségek. 

 

Pásztor: A tartományi választásokat március 2-án vagy 3-án írom ki 

A tartományi választásokat a legnagyobb valószínűség szerint március 2-án vagy 3-án 

fogom kiírni, és semmi akadálya sincs annak, hogy azt ne akkor tartsuk meg, mint 

amikorra Aleksandar Vučić szerb államfő bejelentette a köztársasági választásokat, vagyis 

április 19-én vagy 26-án – nyilatkozta Pásztor István tartományi házelnök a Vajdasági 

Rádió és Televíziónak (RTV). Arra a kérdésre, hogy milyen új szerepet lát a saját maga és a 

VMSZ számára, miután Vučić megdicsérte személyes hozzájárulását a Magyarországgal és 

Orbán Viktorral kötött baráti kapcsolat megerősítésében, Pásztor kiemelte: „Nem kell 

számomra más szerep, abban a kiváltságban volt részem, amely kevésszer adatik meg az 

életben, kisebbségi politikusként, anélkül hogy konfliktusba keveredtem volna 

önmagammal, tudtam szolgálni a saját kisebbségi közösségemet és az államot. Ez ritkán 

történik meg, de nekem erre lehetőségem volt, és nem is kívánok mást”. 
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Átadták a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség díjait 

A magyar kultúra napja alkalmából szervezett délvidéki központi rendezvénysorozatot 

Zentán díjátadó ünnepség zárta, ahol átadták a VMMSZ Magyar Életfa díját, Plakett és 

Aranyplakett kitüntetését. A zentai Művelődési Házban a magyar kultúra napjának 

délvidéki központi ünnepségén Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának kapcsolattartási főosztályvezetője a testvéri 

összetartozásról és magyar kultúra közösségeket megtartó erejéről beszélt: „A mai nap 

annak üzenetét is elhozza, hogy a bizakodásnak, ma is van alapja. Hogy kapcsolataink 

szorosabbra fűzésével, egymást segítve a jövőbe vetett reményen alapuló tevékenység 

emeli fel ismét nemzetünket.” Az esten Csorba Béla, a Milánovits házaspár, Krekity Olga és 

Süveges Eta Életfa díjat vettek át. Sutus Áron, elnök, Vajdasági Magyar Művelődési 

Szövetség: „Nehéz volt megint a döntés, azt tudom mondani, hogy visszük a jelöléseket 

tovább, élők maradnak azok a jelölések, amik nem váltódtak díjra.” Aranyplakett díjat 

pedig Pataki András rendező, a Soproni Színház igazgatója kapott. Plakett díjban részesült 

Csonti István csókai helytörténet-kutató, Kónya-Kovács Otília muzslyai újságíró, 

többszörösen díjazott mesemondó, népmeseműhely-vezető, Nagy Rózsa törökfalui 

közösség- és művelődésszervező, egyesületi vezető, Klenanc József gombosi közösség- és 

művelődésszervező és Sebők Valéria szabadkai népi iparművész is. Az est folyamán 

kiosztották a Vajdasági Szép Magyar Könyv díjakat is. Idén a legszebb kiadvány Szőllősy 

Balázs A Kilátó Presszóban című kötete lett. 

 

Grezsa: A Katolikus Karitász orvosmissziója a magyarság 
megmaradását is szolgálja 

A Katolikus Karitász orvosmissziója az egészségügyi szemléletformálás mellett a 

magyarság megmaradását, a magyar közösség szülőföldön boldogulását is szolgálja – 

mondta a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. 

Grezsa István ismertette: a misszió eddig huszonkétszer járt Kárpátalján, tavaly hiánypótló 

nőgyógyászati szűrést is biztosítottak az ott élő magyaroknak. Az elmúlt évtized egyik célja 

a Kárpát-medencei magyarok egy közösségbe formálása volt, ezért nem szabad hagyni, 

hogy Kárpátalja leszakadjon az ukrán gazdasági és társadalmi viszonyok miatt – 

hangsúlyozta. Kiemelte, hogy Magyarország a rossz államközi kapcsolatok ellenére az élet 

minden területén jelen van Ukrajnában, és azt bizonyítja, hogy megbízható, jó partnere az 

országnak. Magyarország abban érdekelt, hogy helyreálljon a két ország közötti jó 

kapcsolat, és ezáltal szülőföldön tudja tartani az ott élő magyarokat – tette hozzá. 
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Bezárhatják-e a Rákóczi-főiskolát? – válaszol Orosz Ildikó 

Mint korábban hírül adtuk, felvetődött annak lehetősége, hogy bezárhatnak egyes ukrajnai 

felsőoktatási intézményeket. A depo.ua ukrán internetes hírportál a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátalajai Magyar Főiskolát (II. RF KMF) is megemlítette a lehetséges bezárási listában. 

A hírrel kapcsolatban Dr. Orosz Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora hírportálunkkal osztotta 

meg nézeteit. A főiskola rektora elmondta, hogy az intézményben alapképzésben (BA/BSc-

szint) a kémia és turizmus szak 2024-ig, a tanítói szak 2026-ig, az óvodapedagógia, a 

matematika, a történelem és a földrajz szakok 2028-ig, a biológia, magyar, ukrán, angol 

filológia szakok pedig 2029-ig vannak akkreditálva. A mesterképzések esetében – ukrán, 

magyar filológia, biológia, történelem és régészet szakok – 2024-ig kaptak akkreditációs 

engedélyt. Az akkreditált szakok listája elérhető az intézmény honlapján. A számvitel és 

adóügy szak, valamint a tanítói mesterképzés akkreditálása folyamatban van. Előbbi 

tevékenységét az akkreditációs bizottság négyesre, az oktatási intézmény infrastrukturális 

bázisát pedig ötösre értékelte. 

 

Magyarország nemzeti érdeke védeni nemzetiségeit és határon túli 
magyar közösségeit 

Magyarországnak nemzeti érdeke, hogy védje a hazai nemzetiségeit és a határokon túli 

magyar közösségeit, ezért számára az anyanyelvi oktatás elősegítése, támogatása és 

fejlesztése kiemelt fontosságú – mondta szerdán az MTI-nek telefonon nyilatkozva 

Pacsay-Tomassich Orsolya, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) államtitkára. Az 

államtitkár a drávaszögi Bellyén részt vett a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének (HMDK) a magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényén, ezt 

megelőzően pedig az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 

(HMOMK) a HMDK és a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának (HMPF) 

vezetésével arról tárgyalt, hogy hogyan tudnák a magyar nyelvű oktatás minőségét és 

rendszerét a továbbiakban még jobban fejleszteni. Kiemelte: a magyar kormány a jövőben 

is stratégiai partnerként tekint a HMDK-ra, hiszen közös cél a magyar nyelvű oktatás 

kiterjesztése. Mint mondta, a magyar pedagógusok, iskolaigazgatók és oktatási 

szakemberek azok az emberek Horvátországban, akiknek rendkívül fontos feladatuk van. 
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