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Orbán: A magyarok a túlélés bajnokaiként állnak az európai 
történelem színpadán 

Száz évvel a világháborús vereség és a trianoni diktátum után „a túlélés bajnokaiként 

állunk az európai történelem színpadán”, nincs a világon egyetlen nemzet sem, amely 

kibírt volna ilyen száz évet – mondta Orbán Viktor miniszterelnök az Összetartozás 

emlékhelyének átadásán. A Kossuth térnél létesített emlékhelynél a kormányfő 

hangsúlyozta: a trianoni diktátum 100. évfordulóján végzett számvetés arra vezetett, hogy 

kihirdessük „a trianoni száz év magyar magány” korszakának lezárását. Csehszlovákia, 

Jugoszlávia és a Szovjetunió szétesése után a magyar a Kárpát-medence legnépesebb és 

legnagyobb gazdasággal rendelkező országa, és ebből kötelességek fakadnak, amelyek elől 

nem bújhatunk el – közölte. Kiemelte: nem térhetünk ki a száz év tanulságai elől. Ezért 

hirdették ki az új korszak nemzeti politikájának törvényeit, bejelentették a szuverenitásra, 

szabadságra és közös érdekre alapozott közép-európai összeszerveződésben való 

érdekeltséget és részvételi szándékot – mondta Orbán Viktor. A kormányfő kifejtette: 

augusztus 20-án emlékeztetni kell magunkat, hogy „a saját otthont, földet, hazát nyújtó 

önálló államiság a népek életének inkább kivételes, mint természetes létállapota”. Egy 

népnek, amely saját hazára vágyik és saját törvényei, szokásai szerint akarja berendezni 

életét – és a magyar ilyen nép –, a szuverenitásért, szabadságáért minden percben meg 

kell küzdenie – vélekedett. Úgy vélte, a száz év elmúltával azt kell szétkürtölni, hogy 

„Magyarország nemcsak túlélt, nemcsak megmaradt, de zászlóit ismét magasba emelve, 

önbecsülését visszanyerve, nagy idők kapujában és győzelemre áll”. Magyarország biztos 

otthon, amely visszavár mindenkit, aki része akar lenni az országépítésnek. Száz év után 

megértettük: a magyarok soha többé nem engedhetik meg maguknak a gyengeség luxusát 

– fogalmazott Orbán Viktor. 

 

Kövér László: a jövőben nem lehetünk sikeresek egymás rovására 

Magyarország Trianon századik évfordulójára újra tekintélyt vívott ki magának az elmúlt 

tíz év teljesítményének köszönhetően, és ezzel azt üzeni a térség politikai vezetőinek, hogy 

„a jövőben biztosan nem lehetünk sikeresek egymás rovására” – mondta Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke. A házelnök hangsúlyozta, azért kezdeményezték 2020 nemzeti 

összetartozás évévé nyilvánítását, hogy ne csupán arra emlékezzen az ország, milyen 

tragédia történt vele Trianonban, hanem azt is ünnepelje meg, hogy e tragédia ellenére is 

túlélte az elmúlt száz esztendőt. Noha Trianonban a szerződést megfogalmazóknak a – 

talán nem is nagyon titkolt – szándékuk az volt, hogy halálra ítéljenek bennünket, úgy is, 

mint országot, államot, úgy is, mint nemzetet eltöröljenek a föld színéről – fogalmazott a 

fideszes politikus. A parlament elnöke aláhúzta továbbá, a külső nyomás, az 

identitásukban kárt okozó fenyegetettség, különösen a „migránshullám” volt az, ami újra 

„összeterelte” a visegrádi országokat. A visegrádi négyek így ismét nemcsak védekező, 
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hanem építő jellegű, kooperáló együttműködést alkotnak, amely a jövőben még tágabb 

közép-európai együttműködés alapjává válhat – tette hozzá. 

 

Potápi: a magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók 
létrejötte 

A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte, ezért létérdek támogatni az 

erre irányuló aláírásgyűjtést - hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára kedden az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparban, ahol részt vett a 

nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János elmondta, november 7-éig folytatódhat az 

aláírásgyűjtés, eddig 1 millió 8 ezer online és körülbelül 250 ezer papíralapú aláírást 

gyűjtöttek, de a kettő között van némi átfedés. Mint mondta, a kormány a nemzeti 

összetartozás évében, száz évvel Magyarország feldarabolása után minden tőle telhetőt 

megtesz, hogy összegyűljön határidőre a kellő számú aláírás. Az államtitkár közölte: az 

uniós szabályok értelmében legalább hét országból kell egymillió aláírást gyűjteni. 

Magyarországról, Szlovákiából és Romániából megvan a kellő számú aláírás, őszig azokra 

az országokra koncentrálnak, ahol magyar nemzeti közösségek élnek, így Szlovéniára, 

Horvátországra, Ausztriára és Svédországra. Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács 

petíciójának kampányfőnöke elmondta, 40 ezer főnél nagyobb aktivistahálózatot építettek 

ki, amelynek segítségével az egész európai színtérre ki szeretnék vinni a székely ügyet, 

emellett belekezdenek a székely brand kiépítésébe, amelyet biztosan folytatnak a 

november 7-ei határidő lejárta után is. Az MTI-nek kifejtette, azt vállalta, hogy az előírt hét 

helyett tíz országból és egymillió helyett kétmillió aláírást "tesz le a brüsszeli asztalra". 

 

Magyarországi fejlesztés a csicsói gyerekeknek is 

A vasárnapi szentmisét követően adták át Csíkcsicsóban a magyar kormánytól 

ajándékként kapott gyerekfoci- és sportpályát. A magyar innovációnak minősülő, 6×12 

méteres műfüves pályát kifejezetten kisgyerekek számára hozták létre azzal a céllal, hogy 

már óvodás korban az egészséges életre, a mozgás szeretetére neveljék őket. A pálya 

szerteágazó felszereltségének köszönhetően a gyerekek a futball mellett más 

csapatjátékokkal is megismerhetnek, mint például a kosárlabda, röplabda, tenisz vagy 

kézilabda. Mint Péter Lukács csíkcsicsói polgármester a vasárnapi átadón elmondta, a 

kezdeményezés célja nem az, hogy minden gyermekből profi sportoló váljon, viszont a 

mozgást mindegyikük életének részévé kell tenni az egészséges fejlődés érdekében. A 

speciális sportpálya területét kövezéssel az önkormányzat készítette elő, majd a 

Magyarországról érkező szakemberek öt nap alatt megépítették a létesítményt. Hozzátette, 
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a helyi futballpálya szomszédságában kihelyezett sportpálya mellé további létesítmények 

létrehozását tervezik, az új óvodaépület megépítését két hónap múlva kezdik el.  

Az oktatás átszervezését sürgeti a magyar pedagógus- és 
diákszövetség 

A magyar pedagógus- és diákszövetség álláspontja szerint minden oktatáspolitikai döntés 

alapját az alábbi elveknek kell következetesen meghatároznia: gyermekközpontúság, valós 

döntési decentralizáció, közösségépítés. A két szervezet ennek elérése érdekében a 

bukaresti szaktárcához fordult. Közös beadvánnyal fordult az oktatási minisztérium 

vezetőségéhez a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és a Romániai 

Magyar Középiskolások Szövetsége (MAKOSZ). A dokumentumban rövid és középtávú 

közoktatás-politikai irányvonalak és intézkedések meghozatalát javasolják, amelyek a 

tanév megkezdéséhez, az iskolai program járványügyi féltelek között történő hatékony 

megszervezéséhez, működtetéséhez járulnának hozzá. Ugyanakkor javaslatokat tesznek a 

kerettantervek óraszámainak csökkentésére is. Mint írják, a szaktárcának sürgősen 

pontosítania kell a közbeszédben használt „döntési decentralizáció”, valamint a „hibrid 

oktatás” fogalmakat. Ki kell dolgoznia és a tanintézmények rendelkezésére kell bocsátania 

részletes és széles körben használható oktatásszervezési forgatókönyveket, valamint 

javasolják a kerettantervek óraszámainak és a tananyag mennyiségének észszerű, releváns 

csökkentését. 

 

Együttműködési szándéknyilatkozatot írtak alá a felvidéki magyar 
pártvezetők 

Akár hosszú évtizedekre is meghatározhatja a felvidéki magyar politika és közélet 

alakulását az az együttműködési szándéknyilatkozat, amelyet Forró Krisztián, az MKP 

elnöke, Sólymos László, a Híd elnöke és Mózes Szabolcs, az Összefogás mozgalom vezetője 

írt alá augusztus 20-án Révkomáromban. Szimbolikus, hogy a három párt együttműködési 

szándéknyilatkozatának aláírására Szent István napján került sor. Hiszen ő volt az első 

magyar király és a keresztény magyar állam megteremtője, neki köszönhetően büszkén 

tekinthetünk vissza az elmúlt ezer évre – fogalmazott a nyilatkozat aláírását követő 

sajtótájékoztatón Forró Krisztián. Az MKP elnöke szerint a februári parlamenti 

választások után, mikor „közösségünk parlamenti képviselet nélkül maradt, válaszúthoz 

érkeztünk: világossá vált, hogy a belső ellentéten túl kell tennünk magunkat és egységbe 

kell rendezni sorainkat.” Mint mondta, az egység megteremtésében a legnagyobb 

felelőssége az MKP-nak van. „Éppen ezért megválasztásom után mielőbb tárgyalóasztalhoz 

hívtam a Híd és az Összefogás küldöttségét. A három párt felelősségteljes hozzáállást 

tanúsított, amikor megszületett az első találkozón a döntés: a három párt egy közös 
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pártban képzeli el a felvidéki magyarok érdekképviseletét” – mondta, hozzátéve: a mai 

nyilatkozat aláírása az egység megteremtésének egy következő fontos lépése.  

 

Potápi: Csak az önállóságukat megőrizni képes nemzetek maradnak 
meg 

Csak azok a nemzetek maradnak meg, állnak ellen a történelem viharainak, amelyek 

képesek önállóságukat és szabadságukat megőrizni – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol 

beszédet mondott a nemzeti ünnep alkalmából tartott rendezvényen. A révkomáromi 

Szent István-szobornál tartott ünnepségen, amelyen több százan vettek részt, a 

nemzetpolitikai államtitkár a szabadság és az önállóság mellett a megmaradáshoz vezető 

egység és az összefogás fontosságát hangsúlyozta, rámutatva: az előbbi kettő nem létezhet 

az utóbbi kettő nélkül. A történelem bebizonyította, hogy a Szent István-i ország 

szétdarabolása sem tudta romba dönteni a nagy uralkodó művét, mert soha nem az 

egységes terület, nem az utak és a folyók tartották egyben Magyarországot, hanem a 

magyarok szívének hite, a szabadság iránti vágya – közölte. Potápi Árpád János kitért a 

felvidéki magyar politikai érdekképviselet folyamatban lévő egységesítésére, és üdvözölte, 

hogy nem sokkal az ünnepség előtt három felvidéki párt – a Magyar Közösség Pártja 

(MKP), a Most – Híd párt és az Összefogás mozgalom – vezetői szándéknyilatkozatot írtak 

alá az egységes felvidéki magyar érdekképviselet létrehozásáról. „Nem járja, hogy saját 

hibánkból ne legyen képviseletünk a pozsonyi törvényhozásban” – mondta. A 

nemzetpolitikai államtitkár közölte: ki kell mondani, hogy a magyaroknak és a velük 

együtt élő szlovákoknak, németeknek és az összes nemzetiségnek közös a történelme, 

nagyban hasonló a jelenük és remélhetőleg a jövőjük is.  

 

Szilágyi Péter: A magyarság életereje új lendületet vett 

A magyarság bizonyságot tett arról, hogy életerős nemzet, és ez az életerő az elmúlt 

évtizedben új lendületet vett – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa Dunaszerdahelyen. A politikus rámutatott: 

Szent István nem csupán egy ország alapjait rakta le, hanem annak a politikai közösségnek 

a magját is, amelyből a magyar nemzet a történelem viharai között kifejlődött és eggyé 

kovácsolódott. Hozzátette: a magyarság és életereje megmaradt, mert a nemzet 

megingathatatlan alapokon áll, de ez nem jelenti azt, hogy a mai nemzedékeknek ne lenne 

teendője. A megmaradás egyéni és közösségi teljesítmények eredménye. A magyarság az 

elmúlt évtizedben bizonyságot tett életerejéről, közös erővel sikerült fenntarthatóvá tenni 

és megújítani a magyar intézményrendszert, megerősíteni a magyar közösségeket – 

közölte a miniszteri biztos. Hozzátette: „immáron számos területen, így az oktatásban, a 
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kultúrában, a gazdaságban gondolkodunk egységes Kárpát-medencei térben, egységes 

nemzetben”. 

 

30 önkormányzatban 81 tisztségviselője lesz a VMSZ-nek 

Ma több községben és városban is alakuló ülést tartott a helyi képviselő-testület. 30 

önkormányzatban 81 tisztségviselője lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek. A VMSZ 

vezetője szerint ez a jelenlét azt eredményezi, hogy a választási kampányban tett 

célkitűzéseiket a partnereikkel együtt megvalósíthatják. Hozzátette: 3 önkormányzatban 

ad polgármestert a magyar párt. Ezek pedig Magyarkanizsa, Topolya és Zenta. „A három 

általunk delegált polgármester közül kettő régi, a Fejsztmáer Róbert Magyarkanizsán és 

Czeglédi Rudolf polgármester úr Zentán. Topolyának új polgármestere lesz Szatmári 

Adrián személyében, de Topolyán is sikerült maximálisan megvalósítani a folyamatosság 

elvének a tiszteletben tartásával az újaknak és a régieknek az ötvözetét” – mondta Pásztor 

István.  

 

Mihajlović: A Belgrád–Budapest gyorsvasút a legfontosabb projekt 

A Belgrád–Budapest gyorsvasút a legfontosabb projekt Szerbia számára - nyilatkozta 

Zorana Mihajlović. Az építési, közlekedési és infrastrukturális miniszter múlt hétfőn a 

China Railway International Company kínai vállalat elnökével találkozott. A Belgrád–

Budapest gyorsvasút építéséről tárgyaltak. A miniszter kiemelte, a következő év őszén már 

kevesebb mint fél óra alatt el lehet majd jutni Belgrádból Újvidékre. Mihajlović 

emlékeztetett, a minisztérium 15 milliárd euró értékben irányít projekteket, ezek közül a 

Kínával közös projektek értéke hétmilliárd euró. A kínai vállalat elnöke megköszönte a 

szerb kormány és a minisztérium folyamatos támogatását, és meggyőződését fejezte ki, 

hogy minden munkálat a megbeszélt ütemben fejeződik be, európai és világszabványok 

szerint. 

 

Orbán Viktor: Magyarország Ukrajna partnere a jószomszédi 
együttműködésben 

Ukrajna szuverenitása, a megoldásra váró ügyek megvitatása és a jószomszédi viszony 

mellett állt ki Orbán Viktor miniszterelnök abban a levélben, amelyet ukrán kollégájának, 

Denisz Smihalnak küldött Ukrajna nemzeti ünnepe, a függetlenség napja alkalmából. 

„Magyarország a kezdetektől fogva kiállt Ukrajna szuverenitása és területi integritásának 
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megőrzése mellett, és minderre a jövőben is számíthatnak” – szögezte le Orbán Viktor. 

Hozzátette: örömére szolgál, hogy az ukrán kormány nyitott a kétoldalú kapcsolatokban 

fennálló, megoldásra váró ügyek megvitatására. Mint fogalmazott: bízik abban, hogy a 

magas szintű politikai és szakmai párbeszéden keresztül a nemzeti közösségek jogait 

tiszteletben tartó megoldásokat találhatnak az érintett kérdésekben. Orbán Viktor végül 

biztosította ukrán kollégáját arról, hogy Magyarország kormánya partner lesz a kölcsönös 

tiszteleten és jószomszédi viszonyon alapuló együttműködésben. 

 

Kárpátaljai diákok iskolakezdését segíti a Katolikus Karitász 

Száz, magyar osztályba beiratkozott első osztályos diák iskolakezdését segíti a Katolikus 

Karitász Kárpátalján – áll a segélyszervezet közleményében. Azt írták: a trianoni 

békediktátum századik évfordulóján olyan magyarlakta települések, mint például 

Kőrösmező, Rahó, Aknaszlatina, Técső, Visk, Csap, Gyertyánliget, Huszt, Munkács, 

Nagybocskó, Nagyszőlős és Ungvár elsőseinek ajándékoz színes ceruzát, zsírkrétát, 

vízfestéket, iskolatáskát és más tanszereket a Katolikus Karitász. Hozzátették: az 

iskolakezdési csomag jelképes ajándék azoknak a családoknak, amelyek a szórványban is 

őrzik és továbbadják gyermekeiknek a magyar nyelvet és kultúrát. A Katolikus Karitász 

idén negyedik alkalommal támogatja a kárpátaljai és délvidéki családokat iskolakezdési 

ajándékcsomaggal. A szervezet eddig minden évben személyesen adta át a táskákat, ez 

azonban idén a koronavírus-járvány miatt nem lehetséges. Ugyanakkor a gondoskodnak 

arról, hogy az iskolakezdésre valamennyi támogatott családhoz megérkezzen a 

tanszerekből és táskából álló csomag – közölték. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: újabb fejlesztések 
valósultak meg 

A magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság által indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program horvátországi szakmai partnere a Horvátországi Magyar 

Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos beruházás 

és pályázat valósult meg. Az elmúlt hetekben Sepsén megépült az új játszótér, elkészült a 

várdaróci óvoda gyengélkedője és a vörösmarti óvoda galériája, valamint jól halad a 

kopácsi ifjúsági központ és tangazdaság tanmedencéjének építése is. Pálinkás Krisztián, a 

HMPF irodavezetője, projektkoordinátor elmondta, hogy a járványhelyzet miatt kicsit 

akadozott a munka és a különböző engedélyek, dokumentumok beszerzése, de reményei 

szerint sikerül az idei évre kitűzött projekteket megvalósítani. A program második 

szakaszából még a csúzai játszótér építése van hátra, ezenkívül a várdaróci régi iskolából 

tájházzá alakított épület udvarában is szeretnének idén egy játszóteret kialakítani. 
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