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Tizenegy éve annak, hogy közjogilag is egyesült a magyarság 

Az elmúlt évtized egyik legfontosabb mérföldköve és a nemzetépítési folyamat kezdete volt 
az állampolgársági törvény módosítása – hangsúlyozta Potápi Árpád János. „Ma tizenegy 
éve fogadtuk el az egyszerűsített honosításról szóló törvényt” – írta közösségi oldalán 
Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
emlékeztetett, hogy 2010. május 26-án az újonnan alakult Országgyűlés elsöprő 
többséggel, 98 százalékos támogatással fogadta el az állampolgársági törvény módosítását, 
amely lehetővé tette a külhoni magyarságnak, hogy közjogi értelemben is a magyar nemzet 
részévé váljon. Mint kiemelte, 2010. május 26-a az elmúlt tizenegy év nemzetpolitikájának 
egyik legfontosabb mérföldköve és a kezdete annak a nemzetépítési folyamatnak, amely 
azóta is töretlenül zajlik. 

 

Németh Zsolt lett az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
egyik alelnöke 

Németh Zsoltot, az Országgyűlés Külügyi bizottságának elnökét választotta egyik 
alelnökének a strasbourgi székhelyű Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése hétfőn. 
Németh Zsolt kiemelte: megválasztása azért fontos Magyarország számára, mert 
hamarosan, május 21-től fél évre Magyarország veszi át az Európa Tanács Miniszteri 
bizottságának elnökségi tisztségét. A közgyűlés magyar delegációjának vezetője elmondta, 
mától egy éven keresztül fogja betölteni a közgyűlés monitoring bizottságának alelnöki 
tisztségét is. Arról is tájékoztatott, hogy a közgyűlés a hét folyamán a nemzeti 
kisebbségekért felelős albizottságának elnökévé választhatja Kovács Elvira vajdasági 
politikust. Németh Zsolt sajnálatosnak nevezte, hogy az Európai Bizottság elutasította a 
jogalkotási eljárás megindítását a nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében 
benyújtott, Minority SafePack nevű európai polgári kezdeményezés ügyében. Véleménye 
szerint az Európa Tanács és az Európai Unió közötti együttműködésnek jelentős szerepe 
lehet abban, hogy megoldást lehessen találni a „megrekedt helyzetre. A kárpátaljai 
magyarokat érintve Németh Zsolt kijelentette: Ukrajna az emberi jogi egyezményekbe 
foglalt alapvető kötelezettségeit is figyelmen kívül hagyja. „Nem tud a nemzetközi közösség 
segíteni Ukrajnán, ha a kisebbségi jogokat lábbal tiporja” – tette hozzá a Németh Zsolt. 

 

Külhoni és anyaországi fiatalok a Lóci játszik zenekar legújabb 
videóklipjében 

Külhoni és anyaországi fiatalok szerepelnek a Lóci játszik zenekar legújabb videóklipjében, 
amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a HelloWood Junior 
HangSzerelő című, fiataloknak szóló online hangszerkészítő workshop sorozata zárásaként 
készült el a „május a fiatalok hónapja” keretében. A HangSzerelő című online workshop 
sorozatot márciusban indította el a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a HelloWood Junior 
azzal a céllal, hogy megszólítsa a járványhelyzet miatt otthonaikban tartózkodó fiatalokat 
és a zene erejével hozza össze az egymástól távol lévő közösségeket. 
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Óvodákat avatott Potápi Árpád János Kalotaszegen 

A magyar állam támogatásával felújított óvodákat avatott Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az erdélyi Kalotaszeg két 
településén: Nyárszón és Körösfőn. Nyárszói ünnepi beszédében az államtitkár elmondta: 
a kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében közel ezer óvoda épül vagy újul 
meg Magyarország határain kívül, amelyekben magyar nyelven nevelik a gyermekeket. 
Fontosnak tartotta, hogy a vegyes lakosságú vidékeken vonzóak legyenek a magyar 
tanintézetek, feleljenek meg a 21. század követelményeinek, a lehetőség szerint oldják meg 
ezekben a gyermekek étkeztetését és azt, hogy a kicsik délután is bent maradhassanak az 
óvodában. Hozzátette: így a vegyes házasságból származó gyermekek számára is vonzóvá 
válik a magyar óvoda. Aki pedig magyarul kezdett tanulni, az jó eséllyel magyar nyelven 
folytatja az iskolában is a tanulást. A nyárszói óvoda felújítását a Romániai Magyar 
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) végezte. Burus Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke 
köszöntőjében elmondta: a szakmai szervezet az óvodafejlesztési program előtt nem 
foglalkozott építkezésekkel, ennek ellenére elvállalták, hogy mintegy 60 településen 
elvégezzék az óvodaépítési, – bővítési – felújítási munkálatokat.  

 

Felavatták az anyaországi támogatással felépült Szent Gellért 
Óvodát Gyimesközéplokon 

A magyar állam támogatásával épült óvodát adtak át hétfőn délben Gyimesközéplokon. Az 
új óvoda három csoport, azaz 75 magyar gyermek befogadására alkalmas. Eddig 52 óvodás 
gyerek vette birtokba a magas színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget. A közel 
félhektáros telken felépített 489 négyzetméteres hasznos területű, kétszintes épület 250 
millió forintba került. A Szent Gellért Óvodát Kovács Gergely gyulafehérvári római 
katolikus érsek szentelte fel. Az intézmény fenntartója a helyi önkormányzat lesz. Grezsa 
István, a Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos 
az avató ünnepségen elmondta: a magyar állam azért költött az elmúlt öt évben összesen 
61 milliárd forintot a Magyarország határain kívüli óvodákra, mert szeretné, ha minden 
magyar vagy vegyes családból származó gyermeknek meglenne rá a lehetősége, hogy 
európai színvonalú magyar óvodában nevelkedjen, a mesevilágon keresztül ismerje meg a 
magyar kultúrát, és köteleződjön el iránta. A miniszteri biztos kifejtette: a feladat a 
Kárpát-medencében élő 13,5 millió magyart egy nemzeti közösségben tartani. Hozzátette: 
nem az itt élő más népek rovására. Ha teleszülni nem tudjuk, lakjuk be, érezzük otthon 
magunkat (a Kárpát-medencében) – jelentette ki Grezsa István. 

 

Megújult óvoda sószobával Déscichegyen 

Húsz magyar kisgyerek számára újította fel a magyar kormány azt a déscichegyi óvodát, 
amelynek avatóünnepségét péntek délután tartották a magyar kormány, a helyi és megyei 
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hivatalosságok, az óvoda munkatársai, szülők és gyerekek jelenlétében. „Gyermekeinknek 
örökségül tisztességérzetet, ne aranyat hagyjunk" – idézte Platón két és fél évezredes 
gondolatát Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárság erdélyi 
főosztályának vezetője Déscichegyen, a magyar kormány jóvoltából megszépült óvoda 
avatóünnepségén. Ünnepi beszédében hangsúlyozta: „Azért választottam Platónt, mert 
úgy gondolom, hogy bár a gyerekek életútja során igyekszünk mindent megadni, ezek 
közül azonban az anyagiakban nem mérhető dolgok a legfontosabbak. Tisztesség, 
ragaszkodás, szeretet, közösségérzet – mind olyan értékek, amelyek meghatározóak egész 
életük során”– fejtette ki Brendus Réka péntek délután Désen, aki továbbfűzve a 
gondolatot, hangsúlyozta, hogy ezek az értékek az első évek során épülnek a gyermekekbe, 
és mindebben meghatározó szerepe van a családnak és az óvodának. 

 

Széken és az aranyosszéki Várfalván is magyar óvodák újultak meg 

A mezőségi Széken és az aranyosszéki Várfalva községben avattak fel két teljesen felújított 
óvodát szombaton. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében újjáépített 
tanintézmények átadásán részt vett Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságának főosztályvezetője. A Mezőség leghíresebb magyar falujában, Széken és 
a tőle délre, a bő nyolcvan kilométer távolságra fekvő aranyosszéki Várfalván avattak fel 
szombaton két teljesen felújított óvodát a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 
keretében. Valójában azonban négy létesítményről van, hiszen a községközponttal, 
Várfalvával összenőtt Aranyosrákos újjáépített óvodája mellett a kövendi és a bágyoni 
óvoda fűtésrendszerét is magyar állami támogatással sikerült megújítani. 

 

Jogerősen elutasította a legfelsőbb bíróság a Batthyáneum 
könyvtár visszaszolgáltatását  

Jogerősen elutasította a román legfelsőbb bíróság a gyulafehérvári Batthyáneum könyvtár 
visszaszolgáltatását a római katolikus érsekségnek. A kedden kimondott ítélet kivonatát 
szerdán közölték a bíróság honlapján. A bejegyzés szerint a bírói testület 
megalapozatlannak találta az érsekség fellebbezését az elsőfokú ítélet ellen. Komáromi 
Attila, a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség jogásza az MTI-nek elmondta: a keddi 
tárgyaláson arról próbálta meggyőzni a bírákat, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni 
nyilvánvaló történelmi tényeket. Azt például, hogy a könyvtárat létrehozó Batthyányi Ignác 
püspök végrendeletileg az egyházra és az erdélyi provinciára hagyta a gyűjteményt. Azt, 
hogy az értékes tulajdont a korabeli polgári törvénykönyv szerint telekkönyvezték, mely 
nemcsak a tulajdon szerinti, hanem a rendeltetés szerinti telekelést is megengedte. Így 
került a "Csillagda" bejegyzés a könyvtárat és csillagvizsgálót magában foglaló épület 
tulajdonosához. Komáromi Attila azt is megemlítette, hogy a román állam nemcsak az 
épület, hanem a gyűjtemény visszaszolgáltatását is elutasította, ráadásul az utóbbit 
indokolás nélkül. A jogász hozzátette: a Batthyáneum esetében az épület csupán "a doboz" 
melyben a felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény található. Érvként említette azt is, hogy a 
Batthyáneum visszaszolgáltatásáról egykor rendeletet fogadott el a román kormány, mely 
ma is érvényben van.  
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Úzvölgye: hatályon kívül helyezte a törvényszék a temetőt 
dormánfalvi közvagyonná nyilvánító határozatot 

A Bákó Megyei Törvényszék szerdai ítéletében hatályon kívül helyezte a Bákó megyei 
Dormánfalva (Dărmănești) városi tanácsának az úzvölgyi katonatemetőt közvagyonná 
nyilvánító 2019. márciusi határozatát. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján 
tették közzé. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, a hivatalos közlés utáni 15 napban fellebbezést 
lehet benyújtani ellene. A törvényszék a Csíkszentmárton község és a Bákó megyei 
prefektus által indított összevont perben ítélkezett. Elfogadta Hargita megye és a Mikó 
Imre Jogvédő Szolgálat belépését a perbe, elutasította viszont Dormánfalva város perbe 
lépési kérelmét. Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere az MTI-nek elmondta: 
hivatali elődje annak a tudatában indította a pert, hogy Csíkszentmártonnak igaza van. Mi 
mindig tudtuk, hogy az igazság és a jog a mi oldalunkon áll, és öröm látni, hogy ezt a 
törvényszék is elismerte” – nyilatkozta az elöljáró. Hozzátette: a katonatemető 
Csíkszentmárton közvagyona, és mindig a csíki község gondozta. A polgármester reményét 
fejezte ki, hogy az ítélet után ezt immár Dormánfalva is elfogadja. 

 

A járványhelyzet miatt idén sem rendezik meg a Tusványost 

A koronavírus-járvány miatt idén sem rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 
Diáktábor, a Tusványos 31. kiírását – jelentették be a szervezők kedden a tusnádfürdői 
rendezvény Facebok-oldalán. Az eredetileg a Kovászna megyei Bálványosfürdőn indult, de 
1997 óta Tusnádfürdőn rendezett nemzetpolitikai tábor szervezői (a Kisebbségekért – Pro 
Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács) azt írták, hogy bíztak abban, az idei év 
nem telik el Tusványos nélkül, de „egészségünk, biztonságunk mindennél fontosabb, ezért 
szomorúan bár, de kénytelenek voltunk meghozni a döntést, miszerint 2021-ben nem lesz 
tőlünk hangos Tusnádfürdő”. 

 

Újraindulhatnak a Ringató foglalkozások a Felvidéken 

A fiatal magyar családok nagy örömére hosszas kihagyás után újraindulhatnak a Ringató 
foglalkozások. Idén már hatvanöt felvidéki helyszínen fogadják a Kodály módszerre épülő 
zenei neveléses foglalkozással a  foglalkozásvezetők a kisgyermekes családokat. Május 
végén, június elején indulnak újra Felvidék-szerte a Ringató foglalkozások a járványügyi 
helyzetet, és a járások Covid automata szerinti besorolását figyelembe véve. A korábbi 
szokásoktól eltérően a foglalkozásvezetők idén nem tartanak nyári szünetet, a nyári 
hónapok alatt is szeretettel várják majd a kisgyermekes családokat a „vedd ölbe, ringasd, 
énekelj” mottó jegyében. Bár a Cseperedő program által működtetett és szervezett 
babaszínházaktól, apró gyermekeket megszólító rendezvényektől és a Szülők iskolája 
előadássorozattól az idén még eltekintenek, az mindenképpen örömre ad okot, hogy már 
hatvanöt felvidéki helyszínen jelen van a Ringató – magyarázta Berky Angelika, a 
Cseperedő program koordinátora. Hálásan gondol arra, hogy minden felvidéki Ringató 
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helyszín fenn tudott maradni a pandémia ideje alatt is, sőt új helyszínek is felkerültek a 
foglalkozások színes „térképére”. 

 

Kilenc Magyar Arany Érdemkereszt a Vajdaságba 

Áder János magyar köztársasági elnök munkájuk, közéleti tevékenységük elismeréseként 
több vajdasági, vagy a Vajdaságban tevékenykedő személyt tüntetett ki a közelmúltban 
nemzeti ünnepeink alkalmából. A járványhelyzet miatt az elismerések átadására azonban 
csak utólag kerülhetett sor Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának közreműködésével. 
Alkalmi fogadás keretében a kitüntetéseket csütörtök délután kézbesítették a palicsi 
Zvonko Bogdan Borkastélyban. Csallóközi Eszter főkonzul kézbesítette a kitüntetéseket, 
aki az alkalmi ünnepségen elmondta, az elismeréseket olyan személyek kapják, akik a 
magyarság érdekében kiemelkedőt tettek. A nemzeti összetartozást jelenti, és erősíti az is, 
hogy mostanában a Kárpát-medence minden pontján történnek kitüntetés-átadások. Az 
elismerések azt is kifejezik, hogy egyetlen nemzet, egyetlen magyarság tagjai vagyunk. 

 

Rákóczi-emléktáblát avattak Vezérszálláson 

Köztudott, hogy Kárpátalja magyar ajkú lakossága mellett az itt élő ruszinok körében is 
nagy tiszteletnek örvend II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem személye. Különösen őrzik az 
emlékét Vezérszálláson (Pidpolozzja), hiszen 1703 júniusában a településsel azóta 
összeforrott Romanócon egy Duzsár nevű kenéz családnál töltötte az éjszakát. 
Magyarország Ungvári Főkonzulátusa kezdeményezésére a fejedelem tiszteletére 
kétnyelvű (ukrán, magyar) emléktáblát állítottak a főút mellett található katonai temető 
magyar segítséggel felújított kápolnájának falán. Az emléktábla avatására május 25-én 
került sor. „Azon a településen vagyunk, ahol a Rákóczi-mondák szerint az utolsó éjszakát 
is töltötte a fejedelem, mielőtt Bercsényivel távozott volna Lengyelország felé, hogy 
segítséget kérjenek a szabadságharc megsegítésében” – Buhajla József, Magyarország 
ungvári főkonzulja, majd a számos legenda közül kettőt röviden megosztott a 
jelenlévőkkel. 
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