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Semjén: Mára bátorítást és lehetőséget kapott a határon túli 
magyarság Trianon sebe után 

Trianon sebe után végre bátorítást, lehetőséget, támogatást kapott a határon túli 
magyarság erkölcsileg, érzelmileg, intézményesen és anyagilag – mondta Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettes Tihanyban a nemzeti összetartozás konferencián. Semjén Zsolt 
hangsúlyozta: a kormány felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért, ennek 
jegyében kaphatták meg az állampolgárságot, és ezt bizonyítja a magyar érdekek 
érvényesítését célzó különböző programok elindítása is. Arra a kérdésre, hogy hol tartunk 
Trianon után egy évszázaddal, akkor tudunk érdemi választ adni, ha megvizsgáljuk, hogy 
hol tartottunk ötven vagy hetven évvel Trianon után – fogalmazott. A miniszterelnök-
helyettes kiemelte, hogy mára a magyar kormány központi helyre emelte a 
nemzetpolitikát, ennek pedig egyetlen oka Trianon. A kormány deklarálta az 
Alaptörvényben, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarok 
sorsáért – fogalmazott. 

 

Megjelentek a Szülőföldön magyarul program támogatásainak idei 
felhívásai 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
bejelentette: megjelentek a határon túli területeken a magyar nyelvű oktatást és nevelést 
támogató, a magyar iskolaválasztást ösztönző Szülőföldön magyarul program idei 
felhívásai. Potápi a program idei fő újdonságának nevezte, hogy az eddigi jelképes, a 
felsőoktatásban tanulóknak járó 2800 forint értékű hallgatói támogatás 22 400 forintra 
emelkedik. Azok a szülők igényelhetnek nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 
taneszköz-támogatást, akiknek a gyermekei Magyarország határain kívül magyar 
tannyelvű óvodában, iskolában tanulnak vagy választható tantárgyként tanulják a 
magyart. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett pályázat értelmében minden 
magyarul tanuló gyermek, fiatal 22 400 forint értékű támogatást kap, amelyet a szülők 
pályázat benyújtásával igényelhetnek. A további várható támogatási újdonságokra térve az 
államtitkár utalt arra, hogy tervezik az oktatási-nevelési támogatás kiterjesztését a 
bölcsődés korú gyermekekre is, várhatóan idén ősztől, egy másik pályázat keretében. Így 
„a bölcsődétől egészen a diplomáig magyar tannyelvű oktatásban részt vevő gyerekeket, 
fiatalokat támogatja a magyar kormány azért, hogy a magyar nyelvű intézményeket 
válasszák, magyarul szocializálódjanak, szerezzenek okleveleket, diplomákat” – tette 
hozzá. 

 

Önkormányzatok hétvégéje a Rákóczi Szövetség táborában 

A Rákóczi Szövetség hagyományteremtő jelleggel szervezte meg az önkormányzatok 
hétvégéjét Sátoraljaújhelyen, a Rákóczi táborban. A találkozóra félszáz magyarországi 
településvezető érkezett, akik támogatják a külhoni megmaradást szolgáló Magyar 
Iskolaválasztási Programot. A rendezvényen elhangzott: az esemény célja a személyes 
találkozáson és kapcsolatépítésen túl, hogy olyan közös gondolkodás induljon el, amely a 
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magyar-magyar kapcsolatok további mélyítését segíti elő a Kárpát-medencében. Potápi 
Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az eseményen 
arról beszélt, hogy az önkormányzatok sokat tettek a nemzeti eszme és gondolat 
fenntartásáért a kétezres évek második felében. 2010-ben radikális nemzetpolitikai váltást 
hajtott végre a kormány Magyarországon, aminek az elmúlt 10-11 évben rengeteg 
eredménye volt – mondta, hozzátéve: nem telik el úgy nap, hogy valamelyik térségben, 
településen ne adnának át valamilyen beruházást, fejlesztést, támogatást. Az államtitkár 
hangsúlyozta: olyan kapcsolati rendszert építettek ki, és olyan kapcsolati hálót hoztak 
létre, amelynek köszönhetően újra egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni, a többi közt 
az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a média tekintetében. Szili Katalin, a határon túli 
autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott azt mondta: több mint félezer 
önkormányzat támogatja a Rákóczi Szövetség céljait, egyebek mellett a beiskolázási 
támogatást, amelyet határon túli fiatalok kapnak ahhoz, hogy magyar iskolákban kezdjék 
meg tanulmányaikat. A program Felvidéken indult, majd a szövetség kiterjesztette azt 
Bihar megyére, a Vajdaságra, Kárpátaljára és Csángóföldre is – emlékeztetett, hozzátéve: 
eddig körülbelül 14-15 ezer gyermek részesült a támogatásból. A program 
eredményességét jelzi, hogy korábban Felvidéken az iskoláskorúak 30 százaléka szlovák 
iskolában kezdte meg tanulmányait, ez azonban mára 12-15 százalékra csökkent – mondta. 
Szili Katalin beszámolt arról is, hogy a találkozón részt vevő önkormányzatok nyilatkozatot 
fogadtak el többi között arról, hogy a jövőben is támogatják a kormányzat 
nemzetpolitikáját. 

 

Szabadon bocsáthatják a terrorizmussal vádolt Bekééket, döntött 
alapfokon a Brassói Bíróság 

A terrorizmus vádjával elítélt székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán szabadon 

bocsátásáról döntött a Brassói Bíróság. A szerdán, illetve csütörtökön kimondott elsőfokú 

ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján tették közzé. Az ítéletek nem jogerősek, a 

hivatalos közlés utáni három napban az ügyészség fellebbezést nyújthat be ellenük. Beke 

István és Szőcs Zoltán 2020 májusa óta kérhették a feltételes szabadlábra helyezésüket. 

Azóta négy, erre vonatkozó kérést nyújtottak be, a börtön illetékes bizottsága a jó 

magaviseletük alapján valamennyi esetben ajánlotta a szabadon bocsátást. Beke István 

eddigi kéréseit rendre elutasították a bíróságok. Szőcs Zoltán szabadon bocsátását már két 

korábbi alkalommal is elrendelte a Brassói Bíróság, az ügyészség fellebbezése után 

azonban a Brassó Megyei Törvényszék megváltoztatta az ítéletet. A terrorizmus vádjával 

elítélt székely férfiaknak bő hét hónap múlva lejár a büntetésük. 
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Épületből közösségi építmény: megnyitották az egyházművészeti 
gyűjteményt a nagyváradi püspöki palotában 

Egy épület igazán akkor válik közösségi építménnyé, ha az megtelik azzal a tartalommal, 

amik mi magunk vagyunk, ami a közösség maga: keresztény értékeivel, kultúrával, 

művészettel, közös történelmünkkel – jelentette ki Potápi Árpád nemzetpolitikai 

államtitkár szombaton a nagyváradi püspöki palota egyházművészeti gyűjteményének 

megnyitóján. A páratlan összeállítás több mint 250 év épített örökségét és közel négy 

évszázad egyházművészeti hagyatékát igyekszik bemutatni a barokk műemlék épületben, 

amelyet az egyház csak 14 évvel annak visszaszolgáltatása után, 2018-ban vehetett 

birtokba. Potápi Árpád János a püspöki palota megújult épületrészében kialakított 

gyűjtemény átadásán úgy vélekedett, hogy a 250 évvel ezelőtt elkészült impozáns épület 

egy olyan korszak tanúja, amikor nagy terveket sikerült közös erővel megvalósítani. „Egy 

olyan korszaké, amikor az egyház nemcsak része, hanem az egyik legerősebb szereplője 

volt a közösség életének. Egy olyan korszaké, amikor ennek a térségnek a népei közösen 

tudtak dolgozni hazájuk, szűkebb és tágabb régiójuk felemelkedéséért” – hangsúlyozta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. 

 

Székelyhídon és Nagyváradon adtak át óvodát a magyar állam 
támogatásával 

A magyar állam támogatásával felépített óvodát adtak át pénteken Székelyhídon és 

Nagyváradon; mindkét oktatási intézmény felépítésében a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület (KREK) volt a magyar állam partnere. Grezsa István miniszteri biztos, a két 

óvodaavató között az MTI-nek adott nyilatkozatában úgy vélekedett, hogy a Trianon óta 

eltelt 101 évből az utolsó évtized volt a legsikeresebb a magyarság számára. Úgy vélte: az 

óvodaavatók arra nyújtanak példát, hogy ha egy kicsit szabadabban tudnak mozogni, a 

magyarok mindjárt építkezni kezdenek. Mint megjegyezte: Székelyhíd romatelepén is épül 

egy óvoda a magyar állam támogatásával. Ott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) az építkezés lebonyolítója. Grezsa István hozzátette: a református püspökséggel 

partnerségben 26 óvoda felépítését vagy felújítását vállalták. Ezek egy részét már átadták, 

a másik része most épül. 

 

Szijjártó: Magyarországnak jó hír, hogy Románia megpróbálja 
megfékezni a környezetszennyezést 

Magyarország számára is jó hír, hogy Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi, vízügyi 

és erdészeti minisztere komoly eredményeket ért el, amióta átvette a tárca vezetését – 

mutatott rá Szijjártó Péter. A magyar külgazdasági és külügyminiszter erről csütörtökön, 

Facebook-oldalán számolt be, miután hivatalában fogadta Tánczos Barnát. Szijjártó Péter 
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bejegyzése szerint a környezet szennyezése nem áll meg az államhatárokon, ezért minél 

eredményesebb Románia a környezetvédelem területén, annál jobb Magyarországnak is. 

Évente visszatérő problémát jelent a Tisza szennyezése, amelyet legnagyobb részben a 

műanyagpalackok okoznak – írta, kiemelve: jó hír, hogy a román minisztérium elkészítette 

azt a törvényt, amely a PET-palackok visszaváltását ösztönzi, mert így kevesebb műanyag 

jut majd a folyókba és az árterekbe. A miniszter szintén jó hírnek nevezte, hogy 

Romániában növelik a bányákból eredő vízfolyások tisztításához szükséges kapacitásokat, 

mert ez ugyancsak fontos előrelépés a közös környezetvédelmi erőfeszítésekben. Az év 

második felében ülésezik majd a környezetvédelmi és a vízgazdálkodási vegyes bizottság, 

ahol újabb közös intézkedéseket dolgoznak ki a közös folyóvizek megvédésére – tette 

hozzá. 

 

Budapesten egyeztetett Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter 
Nagy István agrárminiszterrel 

Nagy István magyarországi agrárminiszter bemutatkozó látogatáson fogadta Tánczos 

Barna romániai környezetvédelmi, vízügyi és erdőgazdálkodási miniszterét szerdán 

Budapesten. A miniszterek kezdeményezték a két ország közötti vízügyi és 

környezetvédelmi együttműködés elmélyítését. A tervek szerint továbbá hamarosan sor 

kerülhet a Román–Magyar Környezetvédelmi Vegyes Bizottság (KVB) újbóli összehívására 

is – mondta Nagy István. Tánczos Barna az első országok között látogatott el 

Magyarországra miniszteri kinevezése óta. A megbeszélés során a felek áttekintették a 

sokrétű és élénk magyar–román környezetügyi kapcsolatok elmélyítésének lehetőségeit. A 

két miniszter többek között a határvizek védelméről, a vízgazdálkodásról és az 

erdőgazdálkodás területén szerzett tapasztalatokról is tárgyalt egymással. 

 

Szövetség, a nyugodt magyar erő - Forró Krisztián a TA3-ban 

Az MKP elnöke a TA3  hírtelevízió A nap témája című műsorában szerepelt. A TA3-nak is 

feltűnt, hogy a magyar pártok alkotta Szövetséget egy idő óta a parlamenti küszöb fölött 

mérik, amit már tendenciaként is felfoghatunk. Forró Krisztián az egyesülési folyamatról 

elmondta, hogy a közvélemény-kutatások eredményét a polgárok pozitív visszajelzéseként 

értékeli. Kiemelte, hogy a közösségünk tagjai az ország elmaradott részein élnek, és a 

Szövetség nemcsak a magyarokat, hanem a velünk élő szlovákokat is képviselni kívánja, 

így elérhetőek a magasabb preferenciák is, hasonlóképp, mint amikor az MKP egységesen 

képviselte az itt élők érdekeit. Az 5,7 százalékos, legutóbb mért eredmény arra inspirál, 

hogy az egységesülés minél szélesebb legyen - mondta a pártelnök. 
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Pásztor István: Elfogadhatatlan és megalázó az, ami a szerb-magyar 
határátkelőkön tapasztalható 

Az, ami már hosszú ideje tapasztalható a szerb-magyar határátkelőkön, érhetetlen, 

elfogadhatatlan, megszégyenítő és megalázó – mondta a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindító című műsorában Pásztor István. A Tartományi Képviselőház és a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke kiemelte, hogy jelenleg több olyan határátkelő van, amely nem 

dolgozik, mint amennyi igen. Pásztor István elmondta, annak ellenére sem elfogadható a 

helyzet a szerb-magyar határon, hogy sosem voltak még ilyen jók a politikai kapcsolatok a 

két ország között. Úgy véli, hogy az átlépő magyar oldalán méltatlan eljárásban 

részesülnek az oda érkezők. A helyzettel kapcsolatban a többórás várakozást is 

megemlítette. Kiemelte, hogy már az is nagy segítség lenne, ha megnyílnának azok a 

határátkelők, amelyek most zárva tartanak. „Több az a határátkelő, amelyik nem dolgozik, 

mint amelyik dolgozik. Erre nincs magyarázat. Hallom én a különböző magyarázatokat, 

amelyek arról szólnak, hogy nincs ember. Azelőtt is volt ember. Meg az az igazság, hogy ez 

minket nem kell, hogy érdekeljen. A határátkelő azért van, hogy az emberek át tudjanak 

jutni” – mondta. 

 

Újra megnyílik néhány átkelő a szerb-magyar határon 

Június 14-től újra megnyílik három szerb-magyar határátkelő, amelyeken a régi, 

megszokott munkaidő szerint lehet majd közlekedni, tette közzé a hírt közösségi oldalán 

kedd délután Pásztor István. A következő három átkelőről van szó: Bajmok – Bácsalmás, 

Királyhalom – Ásotthalom és Gyála – Tiszasziget. A VMSZ elnöke bízik abban, hogy a 

többi átkelő is hamarosan újra kinyit. 

 

Új sportcsarnok épül Tóthfaluban 

Egy új, kisebb méretű sportcsarnok épül Tótfaluban, valamint a helyi kollégium is 

megújul. Mindez a magyar kormány támogatásának köszönhetően. „Az erőfeszítéseknek és 

az elmúlt években történt beruházásoknak köszönhetően Tóthfalu bekerült a vajdasági 

magyar közéletbe” – mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. „Arra 

kell rájönni, hogy a sportban is ugyanúgy van, mint az életben, hogy nem elég valamit 

kitalálni és valamiről beszélni, meg kell lennie a képességnek, az erőnek ahhoz, hogy meg 

lehessen csinálni. Évek teltek el az álmoknak a dédelgetésével, amíg nem teremtődött meg 

az a kritikus mennyiségű akarat, lehetőségrendszer, szándék, ami lehetővé tette azt, hogy 

ez a tóthfalusi akadémia is kibontakozzon” - tette hozzá Pásztor. Az eseményen jelen volt 
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Potápi Árpád János, Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára is, aki elmondta, 

hogy a közösségépítés egyik legfontosabb területe ma már a sport, az, hogy a fiatalokat a 

sportra neveljük, és Tóthfalu ezen az úton halad. 

 

Szili Katalin: egy jó szakképesítés felér egy diplomával 

Egy jó szakképesítés felér egy diplomával, ezért támogatja a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság a kárpátaljai magyarok szakképesítésének megszerzését – közölte a 

határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott. Szili Katalin elmondta: 

a Mátészalkai Szakképzési Centrumban 2019 óta kárpátaljai magyarokat is képeznek, a 

kétéves képzést elvégző 80 embernek szerdán adták át a szakképzési okleveleket. A 

program célja, hogy a képzésben résztvevők az identitásuk megőrzése mellett a 

szülőföldjükön boldogulhassanak – tudatta. Elmondta: az államtitkárság 2015 óta 

körülbelül 1,7 milliárd forintot biztosított többi között bérre, beruházásra, működtetésre és 

a hallgatók támogatására Kárpátalján a szakképzés bővítéséért. Ezzel azóta körülbelül 

ötszáz diáknak segítettek – tette hozzá. Emlékeztetett, hogy 2015-öt a külhoni magyar 

szakképzés évévé nyilvánították, amelyben az egyik legfontosabb döntés az Egén Ede 

Szakképzési Centrum kialakítása volt Kárpátalján. Egy akkori felmérés szerint a képzést 

keresők általában 30 kilométeres körzetben keresték a lehetőségeket, ezért Ugocsa, Bereg, 

Ung és Máramaros térségben külhoni magyar szakképzési centrumokat alakítottak ki – 

ismertette, hozzátéve: ebbe kapcsolódott be 2019-ben az anyaország is a Mátészalkai 

Szakképzési Centrummal. 

 

Szijjártó: péntektől szabadon utazhatnak a már beoltott ukrán és 
magyar állampolgárok a két ország között 

Péntektől szabadon, teszt- és karanténkötelezettség nélkül utazhatnak a koronavírus ellen 

már beoltott ukrán és magyar állampolgárok a két ország között, függetlenül attól, hogy 

milyen oltóanyagot kaptak - nyilatkozta a külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön a 

közmédiának. Szijjártó Péter azt mondta: lezárultak az Ukrajnával folytatott tárgyalások, a 

két ország a megállapodás értelmében elismeri egymás védettségi igazolványait. A 

miniszter emlékeztetett: a kormány hetek óta tárgyalásokat folytat több országgal arról, 

hogy tegyék lehetővé a beoltott állampolgároknak az utazást.Ezek a megállapodások - 

néhány kivételtől eltekintve - a kívántnál lassabban jönnek létre - mondta Szijjártó Péter, 

aki szerint "ezen nem kell csodálkozni", hiszen Magyarország áll a legjobban Európában az 

oltással, és el kell fogadni, hogy az alacsonyabb átoltottságú országok "lassabban 

mozdulnak". 
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A magyar iskolák vezetőivel találkoztak az oktatási minisztérium 
képviselői  

Kárpátaljára látogatott Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériumának 

munkacsoportja. A programsorozat részeként kerekasztal-megbeszélésre került sor, mely 

után Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora 

elmondta, a résztvevők egyetértettek abban, hogy „a célunk az, hogy a kárpátaljai magyar 

gyerekek az iskolában jól megtanuljanak ukránul.” Abban azonban már nem nagyon volt 

konszenzus, hogy hogyan lehet ezt a célt elérni. A gyakorló pedagógusok, akik nap mint 

nap találkoznak a magyar ajkú gyerekekkel az iskolában, amellett foglaltak állást, hogy a 

gyerekeket elsőként beszélni kellene megtanítani ukránul. Azt kellene elérni, hogy a gyerek 

értse, amit neki ukránul mondanak, ki tudja fejezni a gondolatait, megtanuljon írni és 

olvasni ezen a nyelven. Míg főleg a megyei oktatási hivatal képviselői arra hívták fel a 

figyelmet, hogy nagyon fontos a független tesztelésre való felkészülés. A kérdés és a vita 

akörül bontakozott ki, hogy igazából a külső független tesztelés (ZNO) ukrán nyelvből és 

irodalomból nem arra készít fel, hogy az ember tudjon beszélni ukránul, megértse, amit 

tőle kérdeznek, amit neki mondanak, hanem elsősorban elméleti tudásanyagot kell 

bemagolni, elsajátítani ahhoz, hogy eredményesen le tudja tenni az ember ezt a vizsgát. A 

cél az volna, hogy a gyerekek megtanuljanak írni, olvasni, beszélni ukránul, valamint 

sikeresen letegyék az érettségit is – foglalta össze gondolatait Csernicskó István. 

 

Potápi: A muravidéki magyarság a szülőföldjén akar boldogulni 

A muravidéki magyarság nem futamodott meg a járvány miatt, hanem épp ellenkezőleg, 

szülőföldjén akar boldogulni, és ott fektet a jövőjébe – hangsúlyozta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szlovéniai látogatásán. Potápi Árpád János Magyar 

Jánossal, Lendva polgármesterével és Horváth Ferenc magyar kisebbségi parlamenti 

képviselővel, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának 

elnökével időkapszulát helyezett el Gyertyánosban, a helyi általános iskola és óvoda 

mellett épülő tornacsarnok alapkövénél. Az államtitkár megjegyezte: utoljára egy éve járt a 

szlovéniai Muravidéken, és azóta a magyar közösség tovább erősödött. Ahogy máshol is a 

világban vagy a Kárpát-medencében, a magyar támogatásokat itt is arra használták fel, 

hogy fejlesszenek és beruházások jöjjenek létre – hangsúlyozta az államtitkár. A magyar 

kormány 350 millió forinttal támogatja az épülő tornacsarnokot, amelyre nagy igény és 

szükség van – fűzte hozzá. „A mozgásszegény életmód valódi veszélyt jelent gyermekeink 

egészségére” – mondta, majd hozzátette: ezért szeretnék elérni, hogy minden magyar 

tannyelvű iskolában, csakúgy, mint Magyarországon, be lehessen vezetni a mindennapos 

testnevelést. Potápi Árpád János babacsomagokat adott át Magyarország lendvai 

főkonzulátusán. Ezzel kapcsolatban kiemelte: az elmúlt időszakban 5500 ilyen 
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babacsomagot adtak át, és még adnak majd át a Kárpát-medencében, valamint a 

diaszpórában. „Ezekkel a csomagokkal szimbolikus kapcsolatot hozunk létre a szülők, a 

gyerekek és a magyar nemzet, illetve Magyarország között” – fogalmazott. 

 

Esterházy Jánosra emlékeztek Mírovban 

Esterházy Jánosnak, a felvidéki magyarság egykori vezető politikusának személyisége előtt 

hajtottak fejet a morvaországi Mírovban csehországi és szlovákiai magyarok, illetve a 

csehországi lengyelek képviselői. Az idén 24. alkalommal megtartott megemlékezést a 

Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének Rákóczi Anna által vezetett ostravai helyi 

egyesülete, valamint Mírov település önkormányzata közösen rendezte. Tekintettel a 

koronavírus-járvány okozta helyzetre, a korábbi években két helyszínen lezajló 

emlékünnepség az idén csak az egykori mírovi Rabtemetőre korlátozódott. Balga Zoltán, a 

prágai magyar plébánia vezetője Esterházy Jánosnak a Rabtemetőben álló jelképes 

síremléke előtt imádkozott a résztvevőkkel a mírovi börtönben elhunyt gróf boldoggá 

avatási perének sikeréért. A plébános arra is emlékeztette a résztvevőket, hogy az idén 

Esterházy-év van. Az egykori Rabtemetőben lezajlott megemlékezésen a csehországi és a 

szlovákiai magyar szervezetek, valamint a prágai magyar nagykövetség képviselői 

koszorúkat és virágokat helyeztek el Esterházy jelképes síremlékénél. Szintén koszorúzott 

az ostravai lengyel konzul, valamint a csehországi lengyelek képviselője is. 
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