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Benyovszky Móricnak jövőre emlékévet szentelnek 
Magyarországon 

Benyovszky Móric-évet tartanak 2021-ben a felfedező, katona, író születése 280. és halála 

235. évfordulója alkalmából - mondta Szőcs Géza, a rendezvények fővédnöke, a kormányfő 

kulturális főtanácsadója vasárnap Budapesten. "Életműve, karaktere, kalandjai, a 

szabadságeszmény szolgálata, önfeláldozása, megalkuvást nem ismerő vakmerősége 

rendkívül jelentős, szimbolikus alakká avatja Benyovszky Móricot a magyar panteonban" - 

fogalmazott Szőcs Géza a Benyovszky Ház történelmi szalonjában Benyovszky 

születésének 279. évfordulóján tartott eseményen. Szőcs Géza szerint a felfedező életével 

példát mutatott, és abba a sorba helyezhető, mint a régi római házi istenek, akik vigyáztak 

utódaikra, a mai magyarokra. Benyovszky Madagaszkáron, Lengyelországban, 

Franciaországban, Amerikában is élt, és járt többek között Formosán (a mai Tajvanon). A 

Benyovszky-év fővédnöke Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a 

programban szerepet vállal az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Múzeum, 

a Magyar Nemzeti Levéltár, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum 

és a Földrajzi Múzeum. 

 

„Az RMDSZ az egyetlen” – Ha Semjén Zsolt román állampolgár 
lenne, a szövetségre szavazna 

Az RMDSZ jelöltjeire történő szavazásra buzdítja az erdélyi magyarokat Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős kormányfőhelyettes, gyakorlatilag esélytelennek nevezve a többi 

magyar politikai alakulat színeiben induló magyar jelölteket. Semjén Zsolt szerint látni 

kell, hogy a választásokon a román pártok megpróbálják megszerezni a magyar 

szavazókat, de nem érdekli őket a magyar közösség. A kormányfőhelyettes közölte, a 

román alakulatok meg fognak próbálni olyan kampányt vinni, hogy magyar szavazatokat 

kapjanak, de amikor a hatalom közelébe kerülnek, a magyar közösség szempontjaira már 

egyáltalán nem figyelnek. „Hasonló a helyzet, amikor esélytelen magyar jelöltek indulnak, 

akik szavazatokat elvihetnek, de a magyar közösség ügyét bizonyosan nem mozdítják elő” 

– közölte videóüzenetében a kisebbik magyar kormánypárt, a KDNP elnöke. Semjén Zsolt 

úgy véli, Erdélyben „történetileg nézve is” az RMDSZ az egyetlen olyan politikai szervezet, 

ami képes a magyarok megvédésére, a magyar érdekek védelmére. „Ha én, például 

édesanyám révén, román állampolgár lennék, akkor az RMDSZ jelöltjeire szavaznék, és 

ara kérem önöket is, hogy támogassák az RMDSZ jelöltjeit” – zárta mondandóját a 

miniszterelnök-helyettes. 
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Potápi: a magyar-román viszonyban a legpozitívabb, hogy 
végezhetjük a magyar közösség érdekében kifejtett munkánkat 

A magyar-román viszony "udvariasan korrekt", sok vitás kérdés van, amit nem sikerült 

tisztázni, de az benne a legpozitívabb, hogy a budapesti kormány végezni tudja a magyar 

nemzeti közösség érdekében folytatott munkát - így véli Potápi Árpád János, a magyar 

kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkárral a Krónika napilap közölt 

interjút a pénteki számában.Potápi Árpád János reményét fejezte ki, hogy előbb-utóbb 

olyan helyzet alakul ki újra Romániában, amikor az RMDSZ is tagja lesz a 

kormánykoalíciónak, és politikusai olyan tisztségeket töltenek be, amelyekben többet 

tehetnek a magyar közösségért. A közelégő helyhatósági választásokról szólva fontosnak 

tartotta, hogy a magyarságnak minden szinten erős képviselete legyen. "Stratégiai 

szövetségesünk az RMDSZ, őket támogatjuk, mert ők a legerősebbek. Nélkülük nem 

képzelhető el magyar politikai jövő Erdélyben" - fogalmazott. 

 

Reagált a román külügyminisztérium Potápi nyilatkozatára: 
elutasítjuk a nacionalista retorikát 

Egyoldalú történelemszemléleten alapuló nacionalista retorikát lát Potápi Árpád János 

pénteki nyilatkozatában a román külügyminisztérium. Iulia Matei román külügyi 

államtitkár Potápi szavaira reagálva a Digi24.ro-nak azt mondta, a külügyminisztérium 

nem szeretné a magyar államtitkár választási kontextusban elhangzott nyilatkozatát 

kommentálni, annál is inkább, hogy egyoldalú történelemszemléleten alapuló nacionalista 

retorika áll mögötte, amely mesterséges ellentétet gerjeszt és a jószomszédi viszonyt 

veszélyezteti. Hozzátette, hogy a román fél ismételten visszautasította ezt a megközelítést. 

Mint mondta, a romániai helyhatósági választások előtt ezek a kijelentések nem kívánatos 

többletjelentéssel is bírnak, és a román fél elutasítja a belügyeivel kapcsolatos 

nyilatkozatokat. Azt is leszögezte, hogy Potápi Románia elnökével kapcsolatos kijelentései 

nem helytállóak, ugyanik az államfőt a román állampolgárok választották meg és ő minden 

román állampolgár elnöke, azoké is akik megválasztották és azoké is, akik nem.  

 

Visszaküldte a parlamentnek Iohannis a Trianon-törvényt – a PSD 
újra megszavazná 

Megfontolásra visszaküldte Klaus Iohannis államfő a parlamentnek azt a törvényt, amely 

román nemzeti ünnepppé nyilvánítaná a trianoni diktátum aláírásának évfordulóját, 

június 4-ét. Az államfő indoklásában rámutat: a jogszabály elfogadása számos bírálatot 

váltott ki a szakértők és a civil szervezetek részéről. A civil szféra reakciói, illetve azok 

intenzitása rávilágított, hogy a törvény a parlament által elfogadott formájában nem valós 

és átfogó nyilvános egyeztetés nyomán jött létre. Ezért Iohannis szerint szükséges 
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visszaküldeni a parlamentnek, hogy kezdeményezzenek széles körű egyeztetést róla 

szakértők, történészek, kutatók, professzorok, akadémikusok, oktatási intézmények, 

közintézmények és a civil szféra bevonásával. Marcel Ciolacu, a román Szociáldemokrata 

Párt (PSD) elnöke szerdán kijelentette, pártja arra törekszik, hogy a bukaresti parlament 

mielőbb ismét megszavazza a június 4-ét Romániában ünneppé nyilvánító Trianon-

törvényt. Kijelentette, hogy a jogszabályt a szociáldemokrata Titus Corlățean terjesztette 

be, ezért ugyanúgy cselekednek, ahogyan először, így a parlament mielőbb ismét 

megszavazza, és újból elküldi Iohannisnak kihirdetésre. A jogszabály értelmében a 

kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én – az első 

világháborút lezáró, Magyarországot területe kétharmadától megfosztó békeszerződés 

évfordulóján – kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. 

 

Online kezdődött a húszéves erdélyi magyar tudományegyetem 
idei éve 

A járványhelyzetre való tekintettel kedden délután rendhagyó tanévnyitót tartott az idén 

húszéves Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem: online közvetítés formájában, 

videóüzenetekben tolmácsolták köszöntőbeszédeiket az intézményvezetők, illetve Potápi 

Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Kató Béla püspök, a 

Sapientia Alapítvány Kuratóriumának elnöke. „Magyarnak lenni Erdélyben azt jelenti, 

hogy egy lépéssel előrébb lenni, kicsit többnek lenni minden tekintetben” – Wass Albert 

szavaival köszöntötte az egyetem hallgatóit és tanárait Potápi Árpád János. Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára hangsúlyozta: a Sapientia születését nem a csillagok 

kedvező állásának vagy a kedvező körülményeknek köszönheti, hanem annak, hogy voltak, 

akik hittek az erdélyi magyar tudományegyetem létjogosultságában, abban, hogy az erdélyi 

magyarság képes önálló magyar egyetemet létrehozni és működtetni. „Erdély tündérkert, a 

világ legszebb helye. Bárhol járok a Kárpát-medencében, fiataltól idősig mindenkinek az a 

vágya, hogy legalább egyszer eljusson Erdélybe. Nektek ez megadatott, mert Erdély a 

szülőhazátok. Megtapasztaltuk, hogy a magyar intézményrendszer minden régióban csak 

összehangoltan tud jól működni, ehhez erős magyar politikai képviseletre van szükség.  

 

Átadták a magyar állam támogatásával épített új köröstárkányi 
óvodát 

A Bihar megyei Köröstárkányban vasárnap átadták a magyar állam támogatásával épített 

új óvodát. A református egyház által felajánlott telken 130 millió forintos magyar állami 

forrásból felépített új, hosszú programos óvoda ötven gyermek befogadására alkalmas. Az 

átadást hálaadó istentisztelet előzte meg, melyen Csűry István püspök mondott 

prédikációt. Az átadást a megosztott helyi magyar közösség belső vitája előzte meg. Az 

avatóünnepségen Grezsa István, a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 
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koordinálásáért felelős magyarországi miniszteri biztos is kitért a konfliktusra. Mint az 

MTI-nek elmondta, az avatóünnepség világossá tette, hogy a magyar–magyar összefogás 

nem gerjeszthet magyar–magyar vitát, sőt a 21. században immár magyar–román vitát 

sem. A miniszteri biztos utalt arra, hogy a Körösök völgyében borzalmas történelmi múlt 

terheli a román–magyar együttélést, hiszen 1919-ben a bevonuló román csapatok a 

köröstárkányi magyar civil lakosság több mint száz tagját végezték ki. Erdélyben és 

Partiumban sem értelmezhető a magyar nemzetpolitika a románság nélkül. A 21. 

században ki kell próbálni az összefogás erejét” – jelentette ki a miniszteri biztos. 

Hozzátette: Magyarország a visegrádi együttműködéssel vagy akár a magyar-szerb 

összefogással mintát ad, és ebbe az összefogásba várja a románságot is. 

 

Orbán: Európa ma Közép-Európában épül 

Európát ma a magyarok, a szlovákok, a csehek és a lengyelek építik – mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök csütörtökön, az új komáromi Duna-híd (Monostori híd) átadásán. A 

kormányfő kiemelte: a hídépítés egyben a jövő építése is, és a járványtól függetlenül az 

országoknak működniük kell. Ez a mostani átadás is bizonyítja, hogy a Duna nem 

elválasztja, hanem összeköti a magyar és a szlovák nemzetet – hangoztatta. Megjegyezte: a 

második Duna-hidat adhatja most át, korábban Esztergomban adott át hidat közel húsz 

évvel ezelőtt. Orbán Viktor hangsúlyozta: a történelem arra tanított, hogy egymással 

szemben nem, csak egymással szövetségben lehetünk sikeresek. A miniszterelnök kitért 

arra: nagyszerű, hogy ez a híd elkészült, de ami már megvan, az nem feladat a jövőre 

nézve, és a magyarokat csak az érdekli, ami még előttük van, ezért nem elégedettek sosem. 

Most is jó, hogy ez a híd megvan, de van még két nagy terv, amelyet meg kell valósítani, az 

egyik egy autóút Lengyelországból Szlovákián és Magyarországon át Görögország felé, és 

ennek még nincs kész a teljes magyar szakasza – közölte. Elmondta: a másik nagy közös 

terv pedig egy olyan vasúti hálózat megépítése, amely a visegrádi országok fővárosait köti 

össze. A kormányfő arról is beszélt, hogy a most átadott híd azért is különleges, mert két 

állam osztatlan közös tulajdona, és jó, hogy ma teljesen természetes, hogy meg tudnak 

közösen építeni egy hidat bizalmi alapon úgy, hogy az mindkettőjük közös tulajdona. 

 

Matovic: a járvány idején is lehet nemzeteket összekötő hidakat 
építeni 

Magyarország és Szlovákia megmutatta, hogy a világjárvány idején is tud a nemzeteiket 

összekötő hidakat építeni – jelentette ki Igor Matovic, szlovák miniszterelnök a Monostori 

híd ünnepélyes átadásán. A szlovák miniszterelnök szerint kicsit furcsa ugyan, hogy akkor 

adnak át egy hidat, amikor le vannak zárva a határok, de éppen ezért fontos most 
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megmutatni, hogy készülhetnek új hidak. Kiemelte: a térségben élő emberek évszázadokon 

keresztül együtt éltek és nem voltak köztük határok, de száz évvel ezelőtt valami olyan 

történt, amitől a Duna alkotta természetes határ valami olyanná vált, ami évtizedekig 

elválasztotta őket egymástól. Ezeket a kapcsolatokat nem lehet megtagadni, és ezért is 

fontos a mostanihoz hasonló hidakat építeni, amelyek az „egységgé válás jelképei”. 

„Évszázadokon keresztül együtt éltünk és a továbbiakban is együtt fogunk élni. Lehet, hogy 

a folyó által elválasztva, de egy olyan folyóval, amelynek partjait talán majd új hidak kötik 

össze. És én örülök neki, hogy újabbakat építünk majd” – hangsúlyozta a szlovák 

miniszterelnök.  

 

Muzslya: Átadták az adományokat az Emmausz Fiúkollégiumnak 

Megérkeztek az adományok a muzslyai Emmausz Fiúkollégiumba, amelyeket a 

jótékonysági futás alkalmával gyűjtött össze az Egy vérből vagyunk Alapítvány az elmúlt 

héten. A Szabadkai Főkonzulátus megvásárolt 10 kerékpárt, a Capriolo kerékpárgyár 

tulajdonosa még tízet adományozott, így összesen húsz biciklit vehettek ma át a fiúk, 

valamint elhozták a Nemzetközi Teqball Szövetség ajándékát is, egy teqball asztalt, amely 

egy magyar találmány, és nagy népszerűségnek örvend a fiatalok körében, továbbá az őszi 

idényre való tekintettel a Goodwill Pharma Kft. minden bentlakónak biztosított egy-egy 

csomagot a termékeiből, hogy a különféle vitaminokból se legyen hiányuk a fiúknak. A 

kollégium illetékeseinek kérése volt egy nagyobb mélyhűtő, amelyre nagy szükségük van, 

és ezt is most eljuttatták a helyszínre. Csallóközi Eszter főkonzul elmondta, hogy a múlt 

csütörtökön ő maga is bevárta a futókat a röszkei határátkelőnél, és ott jelképesen átvette a 

stafétát, vállalva, hogy munkatársaival eljuttatja az adományokat Muzslyára. 

 

 

Újabb három évre a KMKSZ elnöke Brenzovics László  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) szeptember 19-én, Beregszászban 

megtartott tisztújító közgyűlése újabb három évre választotta elnökévé Brenzovics Lászlót. 

Az eltelt három évet értékelő beszédében Brenzovics László kiemelte, hogy folytatódtak 

azok a rendkívüli jelentőséggel bíró támogatási formák, amelyek 5–10 évvel ezelőtt 

kezdődtek meg. „Az elmúlt öt évben Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság támogatására 

56 millió dollárnyi támogatás érkezett” – fogalmazott a pártelnök. Brenzovics László az 

október 25-i önkormányzati választásokra reflektálva bejelentette: a KMKSZ támogatja 

Babják Zoltánt, Beregszász polgármesterét a következő választáson is. Az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetséggel (UMDSZ) a korábban nagy jelentőséggel bíró eredményeket hozó 
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együttműködés nem valósult meg, s a korábban a TV21 Ungvár csatornának adott 

interjúban a KMKSZ elnöke elmondta, a megyei listán fenntartják a helyeket az UMDSZ 

jelöltjeinek az utolsó pillanatig, amely most érkezett el. Péter Csaba és Rezes Károly 

elfogadták a KMKSZ felkérését, így a párt megyei listáján indulnak a választásokon. A 

kárpátaljai magyar politikus összegezve a tavalyi elnök- és parlamenti választások 

eredményeit leszögezte: a változáshoz fűzött remények nem valósultak meg, tovább 

folynak a megalapozatlan perek a kárpátaljai magyarság ellen. Az ukrán–magyar 

kapcsolatban eddig nem tapasztalható javulás, azonban a Szijjártó–Kuleba-találkozó újabb 

előrelépést jelenthet. „Az októberi választások tétje: lesz-e magyar érdekképviselet az 

önkormányzatokban? Olyan igazi magyar érdekképviselet, amely fel mer állni és valóban 

védeni tudja jogainkat” – emelte ki Brenzovics László, hozzátéve: a másik fontos dolog az, 

hogy folytatódnak-e azok a támogatási programok, amelyeket sikeresen elkezdtek és azóta 

is zajlanak? „Mi ezért fogunk küzdeni a választásokon!” – hangsúlyozta. 
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