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Kövér: újjá fogjuk építeni a Kárpát-medencét 
 

„Most új történetet írunk. Száz évvel Trianon és harminc esztendővel a rendszerváltoztatás 

után arról kell beszélnünk, hogy nagy munkában vagyunk: újjá fogjuk építeni a Kárpát-

medencét. Mindenekelőtt a magyar-magyar kapcsolatokat, s aztán lépésről lépésre a többit 

is” – jelentette ki az Országgyűlés elnöke csütörtökön Budapesten, a XI. Kárpát-medencei 

Egyetemek Kupájának ünnepélyes megnyitóján. Kövér László, a rendezvény fővédnöke 

úgy fogalmazott: „már nem csak részt vehetünk, de újra részt is veszünk egymás életében, 

s ennek egyik leginkább magától értetődő terepe a sport”. Már a profi sportban is vannak 

erre szép példák – mondta a házelnök, megjegyezve, hogy a magyar 

jégkorongbajnokságban megszokottá vált például a Fradi-Csíkszereda rangadó. Sőt, 

minapi hírek szerint a román belügyminisztérium egykori klubjának, a Dinamónak a 

kézilabdacsapata is fontolgatja, hogy átjelentkezik a magyarországi bajnokságba, mert azt 

színvonalasabbnak tartja. 

 

 

Gulyás: Esterházy János öröksége egyszerre egyetemes és nemzeti  
 

Esterházy János felvidéki politikus öröksége egyszerre egyetemes és nemzeti, mindenütt 

és mindenkitől főhajtás illeti, ahol és akinek megkérdőjelezhetetlen érték a szabadság és az 

emberi méltóság - mondta Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter a mártír 

sorsú politikus emlékére rendezett ünnepségen vasárnap, az Országház felsőházi 

termében. Gulyás Gergely kiemelte: Esterházy János politikája racionális számítások 

szerint kudarcra volt ítélve a kommunizmus idején. Ő azonban nem a sikeresség, hanem 

tetteinek örök mérce szerinti helyessége alapján cselekedett - mondta. Vállalta sorsát, így 

élete rövid, életigazsága azonban örök lett. A szabadságára és életére törő diktatúrák és 

eszmék azóta megbuktak, Esterházy János öröksége azonban múlhatatlan példa, a 

nemzete mellett határoktól, korszellemtől és sorscsapásoktól függetlenül kiálló bátor 

hazafi példája - fogalmazott a tárcavezető. 

 

Potápi: 2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve 
 

2020 az erős magyar nemzeti közösségek éve, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága az idei tematikus esztendő programjaira egymilliárd forintot biztosít - 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn, háttérbeszélgetésen 

Budapesten. Potápi Árpád János felidézte: a tematikus évről a Magyar Állandó Értekezlet 

döntött tavaly novemberben. A programok párhuzamosan zajlanak a Trianon 

évfordulóhoz kapcsolódó nemzeti összetartozás évével, amelyről pedig a parlament 

határozott - jelezte. Az erős magyar nemzeti közösségek éve programsorozatról szólva 

kiemelte: a 20. század sok szempontból Magyarország számára nem volt nyertes évszázad. 
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Úgy szeretnék megalapozni Magyarország jövőjét, hogy az utódok azt mondhassák, a 21. 

század már egy nyertes és igen sikeres évszázad volt - mutatott rá az államtitkár. Azt 

szeretnék, ha a külhoni lét előny és erőforrás lenne, hogy határon túli magyarnak lenni ne 

hátrányt, hanem előnyt jelentsen - hangsúlyozta.  A Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága arról is beszélt a háttérbeszélgetésen: nem javasolja a Határtalanul! 

tanulmányi kirándulások megtartását márciusban a koronavírus-járvány terjedése miatt - 

mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. 

 

 

Szili Katalin: 21. századi együttműködésre kell törekedni az uniós 
nemzeti régiókban  
 

A civil közösségek, valamint a nemzet, mint közösség fontosságát hangsúlyozta a határon 

túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott kedden a kecskeméti 

megyeházán, a városi civil fórumon. Szili Katalin közölte, 21. századi együttműködésre kell 

törekedni az Európai Unión belül a nemzeti régiókban. A miniszterelnöki megbízott a 

nemzeti összetartozás évéhez kapcsolódóan a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti 

régiók védelméért indított európai polgári kezdeményezésről beszélt, illetve a 

támogatására kérte a jelenlévőket. Szili Katalin szerint a 21. század a magyaroknak 

lehetőséget ad a nemzeti szolidaritás, a közösséghez tartozás megélésére. Úgy vélekedett: 

21. századi együttműködésre kell törekedni a nemzeti régiókban, és olyan együttműködést 

kell teremteni, amely megmutatja, hogyan lehet a közösségeket megtartani és az 

identitásukat megőrizni Európában. 

 

 

Az agrárkamara és a Magosz is csatlakozik a Székely Nemzeti 
Tanács európai polgári kezdeményezéséhez 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek 

Szövetsége (Magosz) is csatlakozik a Székely Nemzeti Tanács által a nemzeti régiók 

védelméért indított európai polgári kezdeményezéshez, és tagjait is arra buzdítja, hogy 

írják alá azt. Győrffy Balázs, a NAK elnöke a petíció aláírása előtt sajtótájékoztatón azt 

mondta, erkölcsi kötelesség csatlakozni ehhez az össznemzeti ügyhöz, amely komoly 

kihatással van a Kárpát-medencei magyarság sorsára. Mint fogalmazott, fel kell hívni az 

Európai Unió figyelmét a nemzeti kisebbségek helyzetére, amelyek sok esetben ki vannak 

téve az asszimilációnak, az elvándorlásnak és az elszegényedésnek. „Sokszor 

fennmaradásukért kell küzdeni, és ezt nem egy esetben ellenszélben teszik” – fogalmazott, 

hozzátéve: a kezdeményezés sikere évekre meghatározhatja a Kárpát-medencei magyarság 

jövőjét. Jakab István, a Magosz elnöke elmondta, hogy a falugazdász hálózatokon keresztül 
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lehet elérni a petíciót. Arra biztatott minden gazdálkodót, keresse falugazdászát, és írja alá 

a kezdeményezést. Ezen kívül a Magosz rendezvényein is gyűjtik majd az aláírásokat.  

 

 

Már közel kétszázezer aláírás gyűlt össze a nemzeti régiók védelme 
érdekében 
 

Közel kétszázezer aláírás gyűlt már össze online a nemzeti régiók védelme érdekében - 

mondta a Rákóczi Szövetség elnöke az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában. 

Csáky Csongor hangsúlyozta: az elektronikus lehetőség mellett papír alapon is 

támogatható a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezése, a szövetség az ívek 

összegyűjtésében is segítséget nyújt. A szövetség elnöke sikertörténetnek nevezte a 2018-

ban indult Minority SafePack kezdeményezést, ami mellett az érvényességi küszöböt 

meghaladó, egymillió kétszázezer aláírás gyűlt össze. Ez alapvetően az EU területén több 

mint ötvenmillió embert jelentő őshonos nemzeti kisebbségek védelmére hívja fel az EU 

döntéshozóinak figyelmét - mondta. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezésével pedig 

azt szeretnék elérni, hogy az egy tömbben élő őshonos nemzeti kisebbségek esetében, ahol 

azok régiót is képeznek - például a székelyeknél -, az EU ismerje el nemzeti régióként a 

térségeket, és biztosítson forrásokat ahhoz, hogy a közösségek meg tudjanak maradni - 

fogalmazott Csáky Csongor. Úgy vélte: a kezdeményezés a nemzeti kisebbségek 

megmaradása mellett a régiók népességmegtartó erejét is tudná növelni. 

 

Temesváron hirdette meg Potápi Árpád János államtitkár a 
Szülőföldön magyarul program idei kiírását 
 

A temesvári Bartók Béla gimnáziumban tartott sajtótájékoztatón hirdette meg csütörtökön 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

Szülőföldön magyarul külhoni támogatási program 2020-as kiírását. A program keretében 

azok a szülők igényelhetnek nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz 

támogatást, akiknek a gyermekei Magyarország határain kívül magyar tannyelvű 

óvodában, iskolában tanulnak, vagy ahol ez nem létezik, választható tantárgyként tanulják 

a magyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt által meghirdetett pályázat értelmében a 

magyarul tanuló gyermekek mindegyikét 22 400 forint értékű támogatás illeti meg, melyet 

a szülők pályázat benyújtásával igényelhetnek. Potápi Árpád János ugyanakkor 

bejelentette: idén külön programot hirdettek a jól tanuló, és emellett jó sportteljesítményt 

is nyújtó külhoni magyar diákoknak. Értékes jutalmakat fognak közöttük kiosztani. Mint 

fogalmazott: az a cél, hogy ezeket a fiatalokat példaképként állítsák a többi fiatal elé. 
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Lemondták a Székely szabadság napjára tervezett megemlékezést 
 

A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos óvintézkedések miatt a Székely Nemzeti Tanács  

(SZNT) lemondta a március 10-ére, a székely szabadság napjára meghirdetett idei 

marosvásárhelyi megemlékezést és autonómia-tüntetést – jelentette be vasárnap Izsák 

Balázs, az SZNT elnöke. „A székely szabadság napi rendezvény – a marosvásárhelyi gyűlés 

és az azt követő felvonulás – idén elmarad, mert azt nem lehet halasztani. Március tizedike 

a Székely Vértanúk kivégzésnek évfordulója, az március tizedikén van. A Márton Áron-

díjat át fogjuk adni egy másik alkalommal” – részletezte az MTI-nek Izsák Balázs. Az SZNT 

elnöke azt kérte mindazoktól, akik részt akartak venni a székely szabadság napján, hogy a 

felszabaduló időt használják a nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezés 

népszerűsítésére, aláírásgyűjtésre. Az SZNT azt követően mondta le a rendezvényt, hogy a 

koronavírus-járvánnyal foglalkozó operatív törzs március 31-ig betiltott minden olyan 

rendezvényt, amelyen több mint ezren vesznek részt. 

 

Polgármester-választással felérő előválasztást nyert meg Korodi 
Attila Csíkszeredában  
 

„Remélem, ezzel a nyitással új pályára tudjuk állítani a várost” – jelentette ki szombat késő 

este Korodi Attila, miután a szavazatok közel 74 százalékával megnyerte a csíkszeredai 

előválasztást Ráduly Róbert Kálmán polgármesterrel szemben. A képviselő lesz az RMDSZ 

polgármesterjelöltje az idei helyhatósági választásokon, így nagy eséllyel négy évig ő fogja 

majd június után irányítani Hargita megye székhelyét. A román pártok jelöltjei 

Csíkszeredában nem rúgnak labdába, és nem valószínű, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség 

olyan jelöltet talál, aki le tudná győzni az RMDSZ politikusát. Korodi Attila ebben a 

tudatban tartotta meg a győzelmi beszédét az eredményvárón, azt ígérve a 

csíkszeredaiaknak, hogy új pályára tudja állítani a várost. A képviselő megköszönte a 

kampánycsapata, az önkéntesek és a családja támogatását, megjegyezve, hogy az elmúlt 

időszakban nagy nyomás alatt volt. „Megpróbáltak lebeszélni az indulásomról. Ám én úgy 

gondoltam, hogy Csíkszeredában érződik a váltásra való hangulat. Ha ezen a pályán el kell 

indulni, akkor felelősségteljesen kell elindulni, és ezt a felelősséget vállaltam” – jelentette 

ki.  

 

Összmagyar jelöltnek tekinti, és támogatja Soós Zoltánt 
Marosvásárhelyen az EMSZ 
 

Soós Zoltán független magyar polgármesterjelöltet támogatja Marosvásárhelyen az Erdélyi 

Magyar Szövetség – jelentette be kedden a Maros-parti megyeszékhelyen Csomortányi 

István és Mezei János, az Erdélyi Magyar Szövetség két társelnöke. Hangsúlyozták, 
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fontosnak tartják, hogy váltás legyen Marosvásárhelyen, hiszen Dorin Florea jelenlegi 

polgármester „bebizonyította, hogy alkalmatlan a város vezetésére”. Mezei szerint az 

EMSZ olyan választókat is meg akar szólítani, akik eddig távol maradtak a voksolástól. 

„Soós Zoltán összmagyar jelölt lesz, és ez lényeges” – mondta a Magyar Polgári Párt (MPP) 

elnöke. Csomortányi szerint nemcsak a magyarság, a város összlakossága szempontjából 

fontos, hogy új elöljáró legyen Marosvásárhelyen. Az EMSZ vezetői arra is kitértek, hogy 

még nem döntötték el, országszerte hol indítanak jelölteket az önkormányzati 

választásokon, az azonban már biztos, hogy Marosvásárhelyen lesz EMSZ-lista. 

 

Lemondott az MKP elnöksége a párt választási kudarca miatt  
 

A párt elnöksége vállalja a politikai felelősséget ezért ügyvivő elnökség létrejöttét hagyta 

jóvá. Lemondott a szlovákiai Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöksége, miután a 

szombati parlamenti választáson nem jutott be a szlovák parlamentbe a Magyar Közösségi 

Összefogás (MKÖ) néven indított közös felvidéki lista, amelynek az MKP volt a legerősebb 

szereplője – közölte a párt sajtóosztálya. „A Magyar Közösség Pártja Országos Elnöksége, 

vállalva a politikai felelősséget a parlamenti választásokon elért eredményért, egyhangúlag 

lemondott, továbbá jóváhagyta az ügyvivő elnökség tagjait” – írták közleményükben. 

Kifejtették: a pártban várható tisztújításig a parlamenti választásokon az MKP színeiben 

legtöbb preferenciaszavazatot szerző kilenc jelölt látja el a párt ügyvivő elnökségét. A párt 

áprilisra tervezett országos kongresszusáig az MKP Országos Tanácsának jelenlegi elnöke, 

Őry Péter tölti be az országos fórumokat előkészítő koordinátori szerepet. Az MKP 

leköszönő elnöksége a hétfő esti órákban tartott ülésén döntött arról is, hogy a Most-Híd 

szlovák-magyar vegyespárttal csak azt követően ülnek le egyeztetni, ha már mindkét párt 

országos szerveiben lezajlott a tisztújítási folyama 

 

Menyhárt: erős, egységes etnikai politizálást folytató magyar 
képviseletre van szükség 
 

Erős, egységes és etnikai politizálást folytató magyar képviseletre van szükség a Felvidéken 

- jelentette ki csütörtökön sajtótájékoztatóján Menyhárt József, aki a minap mondott le a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöki tisztéről. Menyhárt József - aki a párt ügyvezető 

elnökségének tagja maradt - Őry Péterrel, az MKP Országos Tanácsának elnökével, az 

ügyvivő elnökség koordinátorával közösen tartott sajtótájékoztatón beszélt erről. A 

pártvezetők az MKP szombati voksoláson elért eredményeiről részleteiről, és további 

tervezett lépéseikről tájékoztattak. A Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) néven indított 

közös felvidéki magyar lista - amelynek legerősebb szereplője az MKP volt - a szombati 

választáson nem jutott be a parlamentbe, amire reakcióként hétfőn az MKP teljes 

E
rd
é
ly

 
Fe

lv
id
é
k

 



 

 

 

 

 

 
7 

elnöksége lemondott. Menyhárt először megköszönte választóiknak, hogy az etnikai 

politizálásra voksoltak, majd elmondta: a parlamenti választások megmutatták a 

kijózanító valóságot, azt, hogy erős és egységes képviseletre van szükség a Felvidéken, 

olyanra, amely teljes mellszéleséggel kiáll a magyar etnikai politizálás mellett. Rámutatott: 

a felvidéki magyarok legtöbbje is emellett döntött, mert az MKP-ra voksoltak, arra a 

pártra, amely ezt az irányt tartotta az elmúlt harminc évben.  

 

Tisztújítás az Összefogásban: továbbra is Mózes Szabolcs vezeti a 
pártot 
 

Tisztújító kongresszust tartott az Összefogás mozgalom március 6-án, Komáromban. A 

kongresszus nem tartogatott sok meglepetést, hiszen mindössze egyetlen jelölt pályázott az 

elnöki tisztségre. Orosz Örs a ma7-nek nyilatkozva elmondta, Mózes Szabolcs eddigi 

elnököt az 50 megjelent küldöttből 47-en támogatták. Mózes további két évig irányíthatja 

a pártot. Nem történt nagy változás az alelnöki tisztségekben sem: egyedül Kovács György 

távozott posztjáról, helyette Zachar Pált, és további két új alelnököt, Bauer Ildikót és Agócs 

Gergelyt választották meg erre a tisztségre. Nagy József és Orosz Örs korábbi alelnökök 

szintén tisztségükben maradtak. Mózes Szabolcs, az Összefogás újraválasztott elnöke a 

ma7-nek elmondta, csalódásként élték meg, hogy nem sikerült az MKÖ listájának az öt 

százalékot elérnie, ugyanakkor „az az eredmény, amelyet a karikázások is mutatnak, azt 

jelenti, hogy az Összefogásban van potenciál.” Hozzátette, a mozgalom 11 pontban 

megfogalmazta azokat a legfontosabb, magyar ügyeket érintő intézkedéseket és 

ajánlásokat, amelyeknek véleményük szerint szerepelniük kell a koalíciós szerződésben. 

Ezt a dokumentumot a leendő kormánykoalíció tagjaihoz fogják eljuttatni. „Nem 

követelések ezek, inkább csak olyan kérések, amelyeknek helyük lenne a 

kormányprogramban” – árulta el Mózes. 

 

Összegyűjtötte a szükséges aláírásokat a VMSZ 
 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) átadta választási listáját a köztársasági választási 

bizottságnak hétfőn Belgrádban, s ezzel hivatalossá tette részvételét a szerbiai parlamenti 

választáson. A választáson való induláshoz 10 ezer támogatói aláírásra van szükség, a 

VMSZ 11 967 aláírást gyűjtött össze. A magyar párt előtt, a választások kiírása óta három 

szerb párt adta át jelöltlistáját. Pásztor István, a VMSZ elnöke arra számít, hogy pártja 

folytatni tudja azt a munkát, amelyet az előző több mint tíz évben végzett, valamint a 

korábbi parlamenti ciklusban megkezdett. Reményének adott hangot, hogy a VMSZ-en 

keresztül a vajdasági magyarságnak továbbra is lesz parlamenti képviselete Belgrádban. 

Rámutatott, hogy a várakozások szerint más magyar párt nem indul a parlamenti 
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választáson, így a magyar érdekképviselet teljes egészében a VMSZ képviselőire hárul 

majd. Mint mondta, olyan időszak áll az ország előtt, amikor várhatóan felgyorsul az uniós 

csatlakozási folyamat, ami sok szempontból új helyzet lesz az ország számára, és a VMSZ-

nek nem mindegy, hogy az új jogszabályok megalkotásakor részt vesz-e a folyamatokban, 

vagy a vajdasági magyarság feje felett döntenek a nemzeti kisebbség sorsáról. „Mi egy 

kisebbségi közösség vagyunk, de száz év után is úgy gondoljuk, hogy nem vagyunk 

másodrendűek” – húzta alá Pásztor István. 

 

Pásztor kiírta a tartományi választásokat április 26-ára 
 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke kiírta a vajdasági parlament 

képviselőinek rendes megválasztását, 2020. április 26-ára, vasárnapra a tartomány 

képviselőház választásokra vonatkozó döntése, illetve Vajdaság statútuma alapján. 

„Tartományi házelnökként, felhatalmazásomnak és kötelességemnek eleget téve, éppen 

most írtam ki 2020. április 26-ára, vasárnapra a tartományi képviselők rendes 

megválasztását, Vajdaság statútuma és a tartományi parlamenti döntés választásokra 

vonatkozó döntése értelmében” – mondta a házelnök. Hozzátette: „mindenkit arra szólítok 

fel, hogy korrekt és kulturált választási kampányt folytasson, egy programokon és érveken 

alapuló harcot”. 

 

Vajdaságban jártak a magyar Országgyűlés nemzetbiztonsági 
bizottságának tagjai 
 

Törökkanizsa és Magyarkanizsa településvezetőivel találkoztak pénteken az Országgyűlés 

nemzetbiztonsági bizottságának tagjai - közölte Stummer János jobbikos bizottsági elnök 

és Hubay György, a bizottság fideszes tagja közleményben az MTI-vel. Azt írták: Stummer 

János és Hubay György tájékozódó látogatásának célja annak feltérképezése volt, hogy a 

magyar-szerb határ szerb oldalán élő magyaroknak milyen, az illegális migrációval 

kapcsolatba hozható kihívásokkal kell szembenézniük. "A 2015 óta változó intenzitású, de 

folyamatos migrációs nyomás ártalmainak csökkentése csak közös cselekvéssel lehetséges, 

ebben a részt vevő felek egyetértettek" - fogalmaztak. A bizottság tagjai megköszönték a 

hatóságok eddigi erőfeszítéseit, és biztosították őket együttműködésükről és 

támogatásukról - áll a közleményben. 
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Brenzovics: állítsák le a kárpátaljai magyar vezetők politikai 
üldözését!  
 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben 

fordult Ivan Bakanovhoz, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) elnökéhez, melyben kéri a 

kárpátaljai magyarság vezetői ellen folytatott politikai üldözés leállítását. A levél 

emlékeztet, hogy az SZBU Kárpátaljai Megyei Főosztályának munkatársai évek óta 

„egészségtelen érdeklődést” tanúsítanak a KMKSZ, valamint jótékonysági alapítványai és 

intézményei iránt. Mindez egyebek mellett abban mutatkozik meg, hogy zaklatják a 

Szövetség regionális szervezeteinek vezetőit határátlépéskor, nyílt és fedett operatív 

nyomozati intézkedéseket foganatosítanak velük szemben, alaptalan, jogsértő és 

eredménytelen nyomozást folytatnak az „Egán Ede „Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési 

Központ” Jótékonysági Alapítvány ellen indult büntetőeljárás keretében, illetve számos 

egyéb provokatív cselekményre is sor került a magyar közösség vezetőivel és aktivistáival 

szemben.  

 

Németh Zsolttal tárgyalt Jankovics Róbert 
 

Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke és Jankovics Róbert, a 

HMDK első embere kedden Zágrábban találkozott. A találkozón a horvátországi 

magyarság helyzetével összefüggő aktuális kérdésekről tárgyaltak. Áttekintették többek 

között a magyar kormányzati segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája 

keretében megvalósult beruházások helyzetét. Jankovics Róbert a találkozót követően 

elmondta, Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke a 

horvátországi magyarság önszerveződésének a kezdetétől, annak első pillanatától, 1991-

92-től barátként, támogatóként áll mellettünk. A HMDK, az általa képviselt horvátországi 

magyar nemzetrész a legválságosabb, legnehezebb időszakokban is számíthatott a 

segítségére. Németh Zsolt, a magyar parlament külügyi bizottságának elnöke örömének 

adott hangot, hogy gyümölcsöző együttműködés alakult ki, különösen a gazdaságfejlesztési 

program keretei között, amit széleskörűen támogat a horvát politika is. Arról is biztosította 

Jankovics Róbertet, hogy a magyar kormány a továbbiakban is erkölcsileg, politikailag és 

anyagilag is támogatni fogja a HMDK-nak a horvátországi magyarság fennmaradása 

érdekében kifejtett törekvéseit. 
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Szili Katalin: Sok magyar család gondolkodik Nagy-Britanniában a 
hazatelepülésen 
 

A Nagy-Britanniában élő magyar családok közül sokan gondolkodnak a hazatelepülésen, 

mert drága a brit óvodai ellátás, a magyar kormány családtámogatói intézkedései pedig 

vonzóak - mondta Szili Katalin az MTI-nek pénteken telefonon nyilatkozva, miután 

meglátogatta a Walesben élő magyar közösséget. A miniszterelnöki megbízott tudatta, 

hogy Wales fővárosában, Cardiffban regionális diaszpóra értekezleten vett részt, amelyen 

mások mellett részt vett Norton Éva, a Magyarok Angliai Országos Szövetségének elnöke. 

Szili Katalin elmondása szerint egyre több a magyar iskola a szigetországban. Angliában 

már 23 működik, Walesben három - mondta a miniszterelnöki megbízott. Hozzátette, 

hogy a 23 magyar iskolába összesen 1550 tanuló jár, és a tanintézetek közül hat az utóbbi 

három évben nyílt meg. A szülők a magyar nyelvtudás, a kultúra, az identitás, a 

hagyományok őrzése - egyebek közt néptáncképzés - végett járatják gyerekeiket magyar 

iskolákba, továbbá az esetleges hazatérés miatt, hogy a gyereknek ne legyenek gondjai a 

tanulás folytatásában – emelte ki. 
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