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Szarvastól – Budapesten és Kecskeméten át – Röszkéig futottak idén az Egy vérből
vagyunk jótékonysági futás résztvevői, hogy felhívják a figyelmet a nemzeti összetartozás
és a véradás fontosságára. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára – aki maga is teljesítette a táv utolsó részét – a rendezvény
sajtótájékoztatóján kifejtette, ez az esztendő a nemzeti összetartozás és az erős magyar
közösségek éve. A nemzet családokból és kisebb közösségekből áll össze, és a futók
közössége ezek egyike – fogalmazott. A politikus elmondta, az Egy vérből vagyunk
jótékonysági futás tavaly az Ungvárhoz közeli Rát község Szent Mihály
Gyermekotthonának és az ottani kápolna építésére gyűjtött támogatásokat. Idén a
délvidéki Muzslyán működő Emmausz fiúkollégiumnak adományoznak sporteszközöket. A
2002 óta működő kollégium nemcsak oktatási, hanem a bánáti magyarság megmaradását
segítő kulturális központ is. A nemzeti jelentőségű intézménynek számító fiúkollégiumnak
a magyar kormány állandó működési támogatást biztosít, néhány éve a szomszédságában
pedig hazai forrásból sikerült sportcsarnokot építeni. Gui Angéla főszervező közölte, a
jótékonyság futás utolsó, 150 kilométeres délvidéki szakaszát a járványhelyzet miatt nem
tudják megtenni, így az idei futás Röszkén ért véget.

Magyarország

Szarvastól Röszkéig tartott idén az Egy vérből vagyunk jótékonysági
futás

Trianon-emlékművet avattak Lengyeltótiban
Trianon-emlékművet avattak a Somogy megyei Lengyeltótiban pénteken. Szilágyi Péter, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a nemzeti összetartozás éve
alkalmából tartott eseményen hangsúlyozta: Magyarország ma erősebb, mint az elmúlt
száz évben bármikor. A magyar nemzet mára világnemzetté vált, mindezt az anyaországi, a
Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság közösen érte el – fogalmazott.
Rámutatott, hogy „az évszázad veszteségeit sikerült előnyünkre fordítanunk”, a nemzet
közjogi egyesítését követően olyan jól működő intézményrendszer épült ki, amelynek
köszönhetően ma kijelenthető: nincs A és B kategóriájú magyar állampolgár,
honfitársainknak ugyanazokat a lehetőségeket tudjuk biztosítani. Szilágyi Péter felidézte,
hogy a száz évvel ezelőtt a Kárpát-medencében baljósan megkonduló harangok egy új
világrend kezdetét jelezték. Kiemelte, ugyan országhatárok választanak el bennünket, de a
magyar szó a magyarországi, a felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, délvidéki és őrvidéki
magyarnak is ugyanazt jelentette 1920-ban és ugyanazt jelenti ma is. Ugyanazt a himnuszt
énekeljük, ugyanazt a miatyánkot mondjuk a templomban, ugyanazért a nemzetért
vagyunk felelősek – hangoztatta. Szilágyi Péter közölte: „az a feladatunk, hogy ezt az
összetartozást továbbra is minél több területen megjelenítsük, a mindennapokban is
egységes nemzetben gondolkodjunk, egységes nemzetként cselekedjünk”.
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Iohannis visszahívta a korábban botrányt kavaró budapesti román
nagykövetet
Tizenegy más képviseletvezető mellett Románia budapesti nagykövetét is visszahívta
pénteken Klaus Iohannis elnök. Marius Lazurca április végén magyar–román diplomáciai
botrányt okozott azzal, hogy levelet küldött a magyar, ellenzéki Párbeszéd társelnökének,
amelyben kifejezte szolidaritását, és reményét, hogy sértetlen maradt az őt ért inzultusok
után. A diplomata büszkén osztotta meg állásfoglalását a Budapesten szolgáló nagykövetek
WhatsApp-csoportjában. Ennél valószínűleg nincs lejjebb: a román nagykövet vette
védelmébe Szabó Tímeát” – tájékoztatott akkor az esetről Szijjártó Péter külgazdasági és
külügyminiszter. Hozzátette: a Párbeszéd politikusa szerint baj, hogy az erdélyi és
székelyföldi magyarok maszkokat és védőruhákat kaptak az anyaországtól. „A román
nagykövetnek pedig tetszik, hogy vannak pártok a magyar Országgyűlésben, amelyek így
gondolkodnak. Megdöbbentő a román nagykövet nyilvánvalóan hazug hisztériakeltése, de
ennél sokkal szégyenteljesebb az, hogy a magyar ellenzék és a román nagykövet közös
platformra került a határon túli magyarokkal szemben” – írta Facebook-bejegyzésében
Szijjártó Péter.

Magyarország

A pedagógus pálya művészet, értékeket közvetítő hivatás - erről beszélt Szilágyi Péter
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Év tanára díjak átadóünnepségén,
Budapesten szombaton. A gyerekek az iskolában tapasztalhatják meg a közösséget, mit
jelent egy közösség tagjának lenni, ezért is nagy a tanárok felelőssége - hangoztatta a
miniszteri biztos. A kormány a magyarság közjogi egyesítése után nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy az anyanyelvi oktatás mindenhol elérhető legyen a magyarok számára.
Támogatja azokat a határon túli családokat, amelyek magyar oktatási nyelvű intézménybe
íratják gyermekeiket, továbbá 140 óvodát bölcsödét létesített, és támogatta 750 intézmény
megújulását, több tízezer tanár és diák kárpát-medencei utazását, valamint a középiskolai
tanárok továbbképzését - sorolta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri
biztosa.

Erdély

Átadták az Év tanára díjakat

Magyar óvodát és bölcsődét adtak át Zilahon
Amagyar állam Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében épített magyar
óvodát és bölcsődét adtak át vasárnap Zilahon. Az új épület Kós Károly építészetének a
jegyeit viseli magán, de a modern kor követelményeinek is megfelel. Korszerű
energiavisszanyerő szellőztetési rendszerrel látták el. A magyar kormány 300 millió
forinttal járult hozzá az építéshez. Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikai
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államtitkára az avatóünnepségen elmondta: az óvodát a baptista gyülekezet hozta létre, de
az intézmény minden gyermekre számít, akit a szülők a keresztyén hit és a magyar nemzeti
eszme szerint szeretnének nevelni. A román kormány részéről Kovács Irénke oktatásügyi
államtitkár vett részt a rendezvényen, és mondott köszönetet a magyar kormánynak, és a
baptista gyülekezetnek, a város és a megye elöljáróinak és a Romániai Magyar Demokrata
Szövetségnek (RMDSZ) a létesítményért. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke
köszöntőjében a koronavírus-járványra utalva kitért arra, hogy olyan világban élünk,
amikor eluralkodik életünkön a bizonytalanság. Úgy vélte: a nemzeti szolidaritás a
bizonytalanságok között is biztos pontnak számít.

Felszentelték Erdély egyik legnagyobb Árpád-kori bazilikáját
A Szatmár megyei Ákoson (Acas) felújítás után felszentelték Erdély egyik legnagyobb
Árpád-kori román stílusú bazilikáját vasárnap. A templom a középkori Ákos nemzetség
családi monostoraként épült a XII. században, és máig megőrizte eredeti alakját. A
templomot a XVI. század második felétől a reformátusok használják. A templom
felújítására az Európai Uniótól nyert támogatást a református egyház és Szatmár megye
önkormányzata 2017-ben. A felújítás 2,3 millió lejes (165 millió forint) összköltségének
csupán két százalékát kellett saját forrásokból biztosítani. A pályázati forrásból nem
finanszírozható munkálatok költségeit a magyar kormány fedezte egy 15 millió forintos
támogatással. Potápi Árpád János, a magyar kormány nemzetpolitikáért felelős
államtitkára az egész magyar művelődéstörténet kiválóságának nevezte az ákosi
templomot. Úgy vélte száz éve minden magyar határon túlivá vált. A határok ugyanis
szétszabdalták az országot és a nemzetet, a határon túliság pedig identitásképező tényező
lett. Az államtitkár szerint a magyar oktatási és kulturális intézményrendszer és a
történelmi magyar egyházak intézményrendszere mellett a politikai intézményrendszerre
is szükség van. Arra kérte a jelenlevőket, hogy tegyenek a magyar politikai rendszer
megerősödéséért, vegyenek részt a szeptember 27-i választásokon, és támogassák a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) jelöltjeit.

Az erdélyi Koltón felavatták a felújított Teleki-kastélyt
Az erdélyi Koltón vasárnap felavatták az európai uniós forrásokból felújított Telekikastélyt, melyben 1847 szeptemberében és októberében Petőfi Sándor és Szendrey Júlia a
mézesheteit töltötte. Az 1760-ban épült kastély felújítására a helyi önkormányzat nyert
2017-ben másfél millió eurós támogatást. A kastélypark fősétányának a megújítását a
Bethlen Gábor Alap támogatta. A felújított kastélyt csak részlegesen sikerült berendezni.
Felső emeletének kiállítótermében nagybányai képzőművészek gyűjteményes kiállítása
tekinthető meg, a lenti termekben a korábbi koltói Petőfi-múzeum műtárgyait állították ki.
Amint a rendezvényen bejelentették: az év végéig készül el az az állandó kiállítás, amelyet
az önkormányzat a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen létesít. A Krónika
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Az MKP élesen bírálta a Most-Híd pártot, mert annak elnöke, Sólymos László az elmúlt
hetekben többször is nemtetszésének adott hangot a magyar kormány politikájával
kapcsolatban. „Elvárjuk a partnerpártoktól, hogy a felvidéki magyarságot érintő valós
ügyek megoldására fókuszáljanak és a megosztó politikai témákban tanúsítsanak kellő
önmérsékletet” – olvasható az MKP közleményében. A párt egyben el is határolódott
Sólymos állásfoglalásaitól: „A Híd magyarországi belpolitikát egyoldalúan minősítő
nyilatkozataival nem értünk egyet, sem a tartalmát, sem a hangvételét illetően!”
Ugyanakkor azt hangsúlyozzák, hogy az egyesülés érdekében az elvi álláspontokat is
tisztázniuk kell, amivel kapcsolatban az egyes szereplők felelősségét emlegetik. Forró
Krisztián, az MKP elnöke a ma7.sk hírportálnak elmondta: „Értem, hogy a Híd a saját
választóinak akar kedvében járni, amikor magyarországi ügyekbe szól bele. Azt is látni kell
azonban, ha az egység felé akarunk haladni, bölcsebb lenne, ha a felvidéki magyarságot
közvetlenül, valamint a Dél- és Kelet-Szlovákiát érintő kérdésekkel foglalkoznánk. Ha
görcsösen ragaszkodunk olyan témákhoz, amely csak az adott párt választóit szólítja meg,
a felvidéki magyar közösség ezen összességében veszíteni fog.”

Sikeres a Prosperitati kezdő vállalkozóknak kiírt pályázata
Kiemelkedően sikeres a Prosperitati Alapítvány kezdő vállalkozóknak kiírt pályázata –
nyilatkozta Juhász Bálint a Szabadkai Magyar Rádiónak.Az alapítvány ügyvezetője
elmondta, hogy 420 pályázat érkezett be, ennek egy részét a külföldről hazatelepült
fiatalok nyújtották be. A Prosperitatinál jelenleg még nyitott a házvásárlásra és a
méhésztelepek kialakítására irányuló pályázat, valamint a földvásárlási támogatásra
vonatkozó kiírás. A jövőben ismét számíthatnak a mikro- és kisvállalkozók is
segítségnyújtásra - emelte ki Juhász Bálint. A most induló online képzésen 394 kezdő
vállalkozó vehet részt, nem volt feltétel, hogy fiatalok legyenek a pályázók. A képzést a
magyarkanizsai Cnesa Oktatási és Művelődési Intézményben szervezték meg. Az oktatás és

Vajdaság

Forró Krisztián: Megosztó témák helyett a felvidéki magyarok
gondjaival kell foglalkoznunk

Felvidék

Zákonyi Botondnak, Magyarország bukaresti nagykövetének a szavait idézte, aki
elmondta: ritkán találkozott olyan romániai EU-s projekttel, amelyik ennyire tökéletesre
sikeredett volna. Az épület felújítását tervező Stefan Pascuti építész felidézte: volt olyan
időszak, amikor Csendes Lajos polgármesteren kívül senki nem hitt abban, hogy
megújulhat a kastély. A polgármesternek és az építőknek az egykori tulajdonos Teleki
család leszármazottja, Galántai Zsombor is köszönetet mondott.
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A felújított Leánynevelő Intézet épületébe költözött a Szathmáry
Karolina Kollégium

Vajdaság

az azt követő vizsga ki fog egészülni a Vállalkozz Vajdaság! oktatási platform elvégzésének
feltételével. Ez egy modulokból álló program, amelyre mindenki rácsatlakozhat, hogy
bővítse ismereteit és a kérdéseire választ kapjon adózási és jogi ügyekben, a könyvelési
szabályokról és a munkaviszonnyal kapcsolatos jogi szabályozásokról, valamint
megtanulhat üzleti tervet készíteni. Juhász Bálint elmondta, hogy a jelenlegi koronavírushelyzetre való tekintettel igyekeztek mindenki számára biztonságos feltételeket biztosítani.

Új, tágasabb épületben kezdték meg a tanévet a nagybecskereki Szathmáry Karolina
Kollégium növendékei. A zárda felújítása 2018-ban kezdődött, a magyar kormány
Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával. Megfelel egy korszerű kollégium
követelményeinek, de a munkálatok során igyekeztek tiszteletben tartani a
műemlékvédelmi szempontokat is. Az épület egyben a térség magyarságának közösségi
központja is lesz. A túljelentkezés és a kevés hely miatt a Szathmáry Karolina
leánykollégiumban két éve már nem tudtak minden jelentkező számára szállást
biztosítani. Az átköltözésnek köszönhetően ez már nem így lesz.

Megújult vizesblokk és korszerű elemekkel bővített játszótér várja a gyerekeket a csókai
Öröm Iskoláskor Előtti Intézményben. A beruházás a Kárpát-medencei óvodafejlesztési
program keretében, a Magyar Nemzeti Tanács és a magyar Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága jóvoltából valósult meg. Összesen száztíz gyermek jár az
Öröm Iskoláskor Előtti Intézmény csókai, központi épületébe. Számukra igen sokat jelent
az, hogy ezentúl az eddigieknél is jobb körülmények között tölthetik majd a
mindennapjaikat az óvodában. A munkálatokat késleltette a kialakult járványügyi helyzet,
a helyi önkormányzat illetékesei azonban igyekeztek minden segítséget megadni ahhoz,
hogy a tanévkezdésre befejeződhessen a jelentős összegű felújítás. A Kárpát-medencei
óvodafejlesztési program 2017-ben indult el, azóta térségünkben is több óvodát újítottak
fel, illetve számos intézmény gazdagodott korszerű játszóterekkel és az oktatási-nevelési
munkát segítő egyéb eszközökkel is.

Szijjártó Péter jövő szerdán találkozik az ukrán külügyminiszterrel
Jövő szerdán találkozik Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter. A magyar miniszter hétfőn, közösségi oldalán azt írta,

Kárpátalja

Óvodafejlesztés Vajdaságban
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úton a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei beruházások bejelentéseire hívta fel ukrán
kollégája. "Valahogyan ki kellene lendíteni az ukrán-magyar kapcsolatok javítására
irányuló tárgyalásainkat a holtpontról, ezért abban állapodtunk meg, hogy jövő szerdán
Ungváron találkozunk, majd Beregszászon együtt nyitjuk meg a II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola idei tanévét" - írta Szijjártó Péter. Hozzátette: az ukrán
külügyminiszter személyes elkötelezettségében eddig sem kételkedett. "És most újra
bebizonyosodott, hogy jól tettem" - fogalmazott a miniszter. Szijjártó Péter reményét
fejezte ki, hogy sikerrel járnak a tárgyalások, "hiszen Kárpátalja sikere közös érdekünk".

Ukrán külügyminiszter: Kijev lehetőségként és nem problémaként
tekint a kisebbségekre
Ukrajna lehetőségként és nem problémaként tekint a területén élő nemzeti kisebbségekre,
és az európai normáknak megfelelően biztosítja jogaikat – hangoztatta Dmitro Kuleba
ukrán külügyminiszter kedden Bukarestben, a vendéglátójával, Bogdan Aurescu román
külügyminiszterrel közösen tartott sajtóértekezletén. Kuleba a román nagykövetek éves
értekezletének vendégelőadójaként hivatalos látogatásra érkezett a román fővárosba, ahol
a kétoldalú kapcsolatokról is tárgyalt Aurescuval. Az ukrán diplomácia vezetőjét főleg a
kétoldalú kapcsolatokat három éve beárnyékoló ukrán oktatási törvényről kérdezték a
bukaresti újságírók. Az ukrán külügyminiszter úgy értékelte: a jogszabályt a Velencei
Bizottság ajánlásai alapján már az európai szabványokhoz igazították, és Kijev nem tervez
további módosításokat eszközölni rajta. Hozzátette: 2023-ig van idő arra, hogy a törvény
hatályba léptetése során megtalálják a kisebbségek számára is megfelelő megoldásokat,
hiszen szerinte Kijevnek is fontos, hogy az ott élő románok nemcsak ukrán állampolgárok,
hanem románok is maradjanak. Kuleba egyúttal leszögezte: a közigazgatási reform belügy,
Ukrajnát nem fogják más országok tanítani arra, hogyan szervezze meg területének
közigazgatását.

Száz év után ismét anyanyelvükön tanulhatnak a bakosi
kisiskolások
A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújították és kibővítették a
Frangepán Katalin nevét viselő oktatási intézményt Bakosban. A településen eddig csupán
a két egyházközösség alkalmain, továbbiakban a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
által működtetett vasárnapi iskolákban tanulhattak magyarul a gyerekek. A jövőben a
felújításra került épület szolgál az elemi iskola otthonául, míg az alaplétesítmény kibővített
blokkját az ovisok birtokolják. Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul tolmácsolta Semjén
Zsolt miniszterelnök-helyettes és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott asszony szavait,
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melyek szerint az újonnan nyílt elemi iskola-óvoda szimbolikus értékű, hisz a kárpátaljai
magyarok megmaradását hirdeti. „Régóta várunk erre a napra” – kezdte ünnepi
köszöntőjét Orosz Ildikó. „A sok próbálkozás és törekvés végre meghozta az eredményt” –
folytatta, majd büszkén szólt a két kis elsőshöz, akik történelmet írtak, hisz ők ketten az
újonnan induló elemi iskola első két diákjai. Továbbá külön köszönetét fejezte ki a bátor
családoknak, akik a vadonatúj intézményt választották, illetve a polgármesternek, aki
támogatta a kezdeményezést. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke elmondta, hogy a
kárpátaljai magyarságban 100 év után is megvan az az erő, amely a magyar nyelven
tanulni akarást életben tartja.

A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést

Idén megtöbbszöröződött a tavalyi diáklétszám a magyar iskolák
első osztályaiban
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) mindig is kiemelt
fontosságúként kezelte a horvátországi magyar oktatásügyet, mivel azt a helyi magyarság
megmaradásának zálogának tekinti. Fontosnak tartják a szülők ösztönzését, hogy azok
gyerekeiket magyar iskolába járassák, ezért döntött a szervezet elnöksége úgy, hogy a
2019-2020-as tanévtől ösztöndíjban részesíti a magyar általános iskolába iratkozó első
osztályos és ötödikes, valamint az eszéki magyar központ középiskolájába járó elsős
diákokat. Az előző években sikerült megállítani a diákok számának a csökkenését,
valamint a már tavaly sem jelentéktelen összeget idén a többszörösére emelték: az A
modell szerint tanulók 20 000 kúnás támogatásban részesülnek. Így a HMDK ösztöndíj-

Horvátország

A Rákóczi Szövetség Kárpátalján is segíti az iskolakezdést: szeptember 16. és 23. között 89
településen, 1831 iskolakezdő gyermek családjainak adják át a szervezet helyi partnerei az
anyaországi társadalom - benne több száz települési önkormányzat - magyar
iskolaválasztást elismerő ösztöndíját. A Rákóczi Szövetség hétfőn az MTI-hez eljuttatott
közleményében hangsúlyozta: külhonban a magyar iskolaválasztás a záloga a magyar
nyelv, a kultúra és a közösség fennmaradásának. A szervezet ennek jegyében idén
szeptemberben is több mint 9000 külhoni magyar iskolakezdő kisdiákot köszönt
ösztöndíjjal és iskolatáskával Kárpát-medencei hálózata segítségével. Közleményükben
felidézték: a Rákóczi Szövetség Magyar Iskolaválasztási Programja még 2004-ben a
Felvidéken indult azzal a céllal, hogy minél több magyar család válassza az anyanyelvű
oktatást, és azóta több száz gyereket segített szerte a Kárpát-medencében, hogy
anyanyelvén tanulhasson.
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politikájának köszönhetően az előző évhez képest idén jelentősen nőtt a magyar elsősök
száma, míg tavaly 4-en, idén már 25-en választották az A modellt.
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