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Megnyílt a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem 

A sikerekre irányuló nyitottság jelenti a jövőt a magyaroknak és Európának, nem az 
alkalmazkodás a nyugati elvárásokhoz – közölte az Országgyűlés külügyi bizottságának 
fideszes elnöke a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem csütörtöki megnyitóján, 
Sátoraljaújhelyen. A XX. század arról szólt, hogyan lehet szétverni Közép-Európát, 
amelynek „összerakása” a magyar nemzetpolitikának és külpolitikának nagyon fontos 
célkitűzése – fogalmazott Németh Zsolt. Tőkés László EMNT-elnök a megnyitón 
kijelentette, a pártpolitikai alkudozások, opportunizmusok helyett valós párbeszédet kell 
folytatni a magyar–román kapcsolatokban és az  erdélyi nemzetpolitika legfőbb próbájának 
nevezte a bukaresti kormánykoalícó által őszre napirendre tűzött kisebbségi törvényt. 
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter újságíróknak elmondta, míg a 
kereszténydemokrácia Közép-Európában különösen erős, addig az európai politikában már 
nincs képviselete. A kisebb pártok egymás elleni küzdelmével és az Európai Néppárt balra 
tolódásával megnyílt a tér, a mi feladatunk, hogy a kereszténydemokráciát képviselő 
mozgalmakat, pártokat, erőket összefogjuk, és azoknak intézményes kereteket teremtsünk 
– közölte. Varga Judit igazságügyi miniszter előadásában úgy fogalmazott: erős 
nemzetállamokon alapuló erős Európára van szükség, ezt a koncepciót Magyarország 
mellett számos európai uniós tagállam támogatja. Arról is beszélt: míg Brüsszelben a 
szexuális kisebbségeket és a genderügyet akár a jogalapot megkerülve is védelmezik, addig 
az őshonos kisebbségek védelmét kevésbé tartják fontosnak. Varga Mihály 
pénzügyminiszter előadásában arról beszélt: a Kárpát-medence, valamint Közép-Európa 
gazdasági újraindítása erősebb lesz, mint az EU átlaga. Tájkép csata közben címmel 
kerekasztal-beszélgetést tartottak a külhoni magyar pártok elnökeinek részvételével is a 
nyári egyetem keretein belül, amelyen a külhoni pártelnökök mellett Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár is részt vett. 

 

Potápi: már előnyt jelent magyarnak lenni a Kárpát-medencében 

A kormány az elmúlt tíz-tizenegy évben közös erővel újraegyesítette a magyar nemzetet, 
ennek eredményeként magyarnak lenni hátrány helyett egyre inkább előnyt jelent 
mindenhol a Kárpát-medencében – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára pénteken Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-medencei Nyári Szabadegyetem nevű 
rendezvényen. Potápi Árpád János a koronavírus-járvány miatt elmaradt Bálványosi 
Szabadegyetem és Diáktábor helyett megtartott találkozón hangsúlyozta: az elmúlt száz 
évben nem volt olyan eredményes tíz-tizenegy év, amely hasonló lenne a 2010 óra tartó 
időszakhoz. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a kormány meg tudta erősíteni a 
magyarságot, a magyar nemzeti közösségeket a Kárpát-medencében és a diaszpórában. 
Potápi Árpád János úgy fogalmazott, hogy Magyarország minden magyar otthona, éljenek 
bárhol is a világban; a magyar nemzet immáron egységes világnemzet. A Tájkép csata 
közben – Külhoni pártelnökök kerekasztala című beszélgetésen Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke elmondta, Ukrajna mára Európa 
legszegényebb országává vált, ahol az elmúlt évek jogszabályváltoztatásainak 
következményeként megszűntek a nemzeti kisebbségek jogai. Pásztor István, a Vajdasági 
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke úgy fogalmazott: az emberek felismerték, hogy a 
mindennapi ügyeikben nagy segítségükre lehet a "magyar politikai opció", ennek 
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eredményeként pedig a VMSZ harminc éve nem látott eredményt ért el a szerbiai 
választáson. Forró Krisztán, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke 
elmondta, az utóbbi időben hiába kérték a szlovák kormánytól a kisebbségek helyzetének 
javítását, ez nem történt meg. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 
Közössége elnöke hangsúlyozta, szervezetüknek a tavalyi parlamenti választáson sikerült 
megőriznie korábbi pozícióját és tovább tudták mélyíteni együttműködésüket az ottani 
jobbközép kormánnyal. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség elnöke közölte: harminc év után először tudtak egy valóban gyakorlatias 
megállapodást kötni a szlovén kormánnyal, ami a magyarországi forrásokkal kiegészítve 
nagy segítséget jelent a muravidéki magyar közösségnek. Csomortányi István, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke hangsúlyozta, támogatják a gyermekvédelemről szóló 
magyarországi népszavazást és mindent megtesznek, hogy a lehető legtöbb erdélyi kettős 
állampolgár részt vegyen azon. Tánczos Barna, Románia környezetvédelmi minisztere, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa úgy értékelt, eredményes volt 
az utóbbi év az erdélyi magyarságnak. A romániai kormányban "nem vagyunk tájba 
simulóak" - fogalmazott, hozzátéve, bízik abban, hogy a jelenlegi kabinet hosszú távon is 
hivatalban maradhat. 

 

Szili Katalin: az összefogás korparancs 

Az összefogás napjainkban korparancs, egymás biztonságát csak közösen tudjuk 
megteremteni és megőrizni - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton 
Szarvas-Ezüstszőlőn. A politikus a XXIV. Kárpát-medencei nemzetiségi napok és aratónap 
rendezvényén kijelentette: egyesülés nélkül nem tudunk úrrá lenni a 21. század kihívásain, 
a problémákon, még a pandémián se. A biztonságot pedig csak úgy tudjuk biztosítani - 
határon innen és túl, és a nemzetiségeknek is -, ha tiszteljük egymás nyelvhasználatát, 
kultúráját, hagyományait, identitását - tette hozzá Szili Katalin. Emlékeztetett arra, a 
magyar alaptörvényben benne van a határon túli magyarságért vállalt és viselt felelősség, 
továbbá az, hogy a Magyarországon élő nemzetiségek államalkotó tényezők. Ez nem minden 
szomszédos országban van így - jegyezte meg. Szili Katalin közölte: Brüsszel és Strasbourg 
nem tekinti fontosnak az őshonos nemzetiségek kérdését, csak LMBTQ-ügyekben szólal 
meg. 

 

Jogerős: szabadlábra helyezték a terrorizmus vádjával börtönbe zárt 
Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 

Jogerős ítéletben hagyta jóvá a Brassó Megyei Törvényszék a terrorizmus vádjával elítélt 
székelyföldi Beke István és Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezését – közölte 
közösségi oldalán hétfőn Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) parlamenti 
képviselője, aki a két elítélt családjától értesült a kedvező ítéletről. A bíróságok portálján 
hétfőn délután még csak a Szőcs Zoltánra vonatkozó ítélet kivonata volt elolvasható. 
Eszerint a törvényszéki bírák megalapozatlannak tartották, és elutasították az elsőfokú 
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szabadon bocsátási határozat ellen benyújtott ügyészségi fellebbezést. Az ötéves 
börtönbüntetésüket töltő székelyföldi férfiakat hétfői délután szabadon bocsátották a 
feketehalmi börtönből, amely előtt – Kulcsár-Terza József beszámolója szerint – mind Beke 
Istvánt, mind Szőcs Zoltánt a családja várta. A terrorizmus vádjával elítélt székely férfiaknak 
hat hónap múlva lejárt volna a büntetésük. 

 

Célba ért a jótékonysági futás: hatszáz kilométert futottak a 
szórványkollégium támogatására 

Megérkeztek a célállomásra, a magyarfülpösi szórványkollégiumba Szimandl Anita, Náray 
Balázs és Sperka Tamás amatőr ultrafutók, akik az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány által 
szervezett jótékonyság akció keretében futottak. A hat napon át tartó, hatszáz kilométeres 
táv megtételével a szórványkollégium számára gyűjtöttek adományokat. A sporttáborban 
résztvevő gyerekek, Ady István református lelkipásztor, illetve többen is a kollégium 
munkatársai közül a falu szélén fogadták a futókat. A szervezők a határon túli magyarokkal 
való összetartozásra kívánták felhívni a figyelmet, mert ahogy elhangzott, „magyarnak lenni 
olyan sorsközösség vállalása, amelyet a határok sem tudnak szétszakítani.” A végig nagy 
melegben szaladók amikor hétfő délután megpillantották a Magyarfülpös falutáblát, 
elkezdett esni az eső, így megázva, de felfrissülve és mosolygósan léptek be a kollégium 
kapuján. Gui Angéla, az esemény főszervezője elmondta, oda futottak, ahol fontos a segítség, 
olyan gyermekeket támogatnak, akiknek cipőre, meleg ételre, jó szóra, lelki támogatásra van 
szükségük. 

 

Tőkés a Kárpát-medencei szabadegyetemen: nem válhatnak Európa 
migránsaivá az erdélyi magyarok 

Az erdélyi nemzetpolitika legfőbb próbájának nevezte a bukaresti kormánykoalíció által 
őszre napirendre tűzött kisebbségi törvényt Tőkés László EMNT-elnök a Kárpát-medencei 
Nyári Szabadegyetem csütörtöki megnyitóján, Sátoraljaújhelyen. A Bálványosi Nyári 
Szabadegyetem és Diáktábor szervezői által rendezett, csütörtökön megkezdődött 
háromnapos rendezvénysorozaton az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) vezetője 
közölte, az eddigi erdélyi magyar politika felülvizsgálatára van szükség. „Nem válhatunk 
Európa migránsaivá mi, erdélyi magyarok, de nem válhatunk az anyaország kitartottjaivá 
sem” – hangoztatta a volt európai parlamenti képviselő a „reStart-reNewal – Újraindítás-
megújulás” mottóval megrendezett nemzetpolitikai tematikájú rendezvényen. Tőkés László 
úgy vélekedett, a pártpolitikai alkudozások, opportunizmusok helyett valós párbeszédet kell 
folytatni a magyar–román kapcsolatokban. 
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Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesült a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetsége 

Az elmúlt három évtized tevékenységének elismeréseként a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 
Szövetsége Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjban részesült. A kitüntetést kedden 
délelőtt Budapesten a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárától, Potápi 
Árpád Jánostól vette át Fekete Irén, a szövetség elnöke. Ez a rangos elismerés a külhoni 
magyarságért végzett kimagasló közéleti, gazdasági, tudományos, kulturális és oktatási 
tevékenység elismeréseként adományozható. Mint a méltatásban megfogalmazták: a 
felvidéki magyarságért végzett kiemelkedő tevékenységük elismeréséül adományozták a 
díjat a pedagógusszövetségnek. A díjat 2020-ban az SZMPSZ megalakulásának 30. 
évfordulójára szánta az adományozó, de a járvány miatt megkésve, idén július 20-án került 
sor az átadására. Potápi Árpád János e díjjal köszönte meg a szövetség áldozatos munkáját, 
s további sok sikert kívánt a szövetség számára. 

 

Koszorúzás és főhajtás a 90 legyilkolt levente, s a pozsonyligetfalui 
1945-ös mészárlás további áldozatai emlékműve előtt 

Július 18-án, vasárnap délután három órától megemlékezés keretében koszorúzásra és 
főhajtásra került sor a 90 legyilkolt levente, s a pozsonyligetfalui 1945-ös mészárlás további 
áldozatai emlékművénél. A rendezvényen egyenesen Gombaszögről érkezve tiszteletét tette 
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke. Nagy köszönet érte, hogy a nagy távolság és 
számos elfoglaltsága mellett úgy intézte, hogy Ligetfaluban lehessen a meghirdetett 
időpontra. 

 

Átadták a Vajdasági Birkózóakadémiát Magyarkanizsán 

Csütörtök délután, a Nándorfehérvári győzelem emléknapján, Magyarkanizsán átadták a 
Vajdasági Birkózóakadémia épületét, amely a magyarkanizsai önkormányzat, a Magyar 
Nemzeti Tanács és a Kozma István Magyar Birkózó Akadémia összefogásának 
köszönhetően, a magyar kormány 1 milliárd 273 millió forintos támogatásával jött létre. A 
21. század követelményeinek megfelelő, a sportolók fizikai és szellemi felkészüléséhez méltó 
körülményeket biztosító intézmény jött létre a Vajdasági Birkózóakadémiával, hangsúlyozta 
Németh Szilárd, a Magyar Birkózó Szövetség elnöke. Elmondta, hogy ma a Vajdaságban 8-
10 birkózó egyesületben edzenek magyar ajkú fiatalok, s számuk 300-ra tehető. A szerbiai 
országos versenyeken 2020-ban az érmek 30 százalékát magyar ajkú versenyzők nyerték. 
Csak a magyarkanizsai birkózó egyesületnek 21 korosztályos bajnoka volt a diáktól a felnőtt 
korosztályig. „Olyan képzési centrumot indítunk el Magyarkanizsán, amivel méltó 
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feltételeket, megfelelő fizikai és szellemi környezetet teremtünk a sportolóknak, ami 
nagyban hozzájárulhat a jövő bajnokainak sikeréhez. Reményeink szerint az akadémia az 
oktatásra és a régió turizmusára is élénkítően hat majd” – mondta Németh Szilárd.  

 

Szijjártó: Magyarország érdekelt a kelet-ukrajnai béke 
megteremtésében 

Magyarország a jószomszédságban, a korrekt együttműködésben, valamint Ukrajna 
békéjében és stabilitásában érdekelt, hiszen ez jó mindkét országnak és a kárpátaljai 
magyarok közösségének is - hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 
csütörtökön Kijevben, az ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán 
külügyminiszterrel folytatott tárgyalásukat követően tartott sajtótájékoztatón. A magyar 
tárcavezető elmondta, hogy újabb tíz lélegeztetőgépet hozott a magyar küldöttség 
Ukrajnának. A mostanival együtt már 110 lélegeztetőgépet és számos más védekezési 
eszközt szállított a magyar fél Ukrajnának. Ezek együttes értéke meghaladja a 3,5 milliárd 
forintot - tette hozzá. "Már elérkezett a koronavírus-világjárvány negyedik hulláma, 
Magyarországnak a biztonsága szempontjából fontos, hogy a szomszédjai is hatékonyan 
tudjanak ezzel szemben védekezni" - emelte ki. Tájékoztatása szerint megállapodás született 
arról, hogy az ukrán állampolgárok számára a közúti közlekedésen túl vasúton is lehetővé 
teszi Magyarország az átutazást a területén keresztül Nyugat-Európa irányába. Ennek 
értelmében a Kijev és Bécs között közlekedő vonatot az ukránok is használhatják 
Magyarországon keresztül. 

 

A KMKSZ és az UMDSZ nyilatkozata az Ukrajna nemzeti közösségeiről 
szóló törvénytervezettel kapcsolatban  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 
közös nyilatkozatot adott ki az Ukrajna nemzeti közösségeiről szóló törvénytervezettel 
kapcsolatban, melyben azt kifogásolják, hogy a kisebbségi nyelvek használatát a nyilvános 
térben csak a helyi tanácsok döntése nyomán és csak a helyi közösségek szintjén teszik 
lehetővé, mivel ebben az alkotmányos jogok korlátozásának és Ukrajna nemzetközi jogi 
kötelezettség vállalásainak megsértési szándékát látják. „A nemzeti közösség kifejezést nem 
ismeri sem az alkotmány, sem az Ukrajna által kötött nemzetközi szerződések” – mutat rá a 
közös nyilatkozat, ezért a kárpátaljai magyarok két legfontosabb szervezete kategorikusan 
elutasítja az új megnevezés bevezetését Ukrajna törvényeibe, mivel „alapot és előfeltételt 
teremt a nemzetiségi kisebbségek jogvédelmi rendszerének további rombolásához”. A 
KMKSZ és az UMDSZ jogsértő kísérletként értékeli azt, hogy a törvénytervezet megfosztaná 
a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyeket az anyanyelvű oktatáshoz való joguktól.      
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Támogatás a szlovén költségvetésből is 

A szlovén kormány 100 ezer euró támogatást biztosít a Muravidéki Magyar Önkormányzati 
Nemzeti Közösségnek (MMÖNK) a Korai Fejlesztő Központ és Nemzedékek Háza 
építéséhez Radamosban. A társfinanszírozási támogatást a magyar és az olasz nemzetiségi 
országgyűlési képviselő, illetve a kormány közötti együttműködési megállapodás alapozta 
meg, melyben a 2020–2022 közötti mandátum időszakára konkrét programokat 
fogalmaztak meg, köztük a Muravidéken a fejlesztési problémákkal küzdő gyermekek korai 
kezelésére alkalmas központ létrehozását. A támogatás fele-fele arányban az Egészségügyi 
Minisztériumból, valamint a Munka-, Család- és Szociálügyi Minisztériumból érkezik 
kültéri és beltéri felszerelés beszerzésére. 
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