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Kárpát-medencei vállalkozók szövik a magyar szövetség hálóját 

A rendszerváltás után fokozatosan egyre több lehetőség nyílt arra, hogy az anyaországi és a 
határon túli magyarság újra egymásra találjon, és állami szinten is mind több figyelmet 
kaptak a trianoni békediktátum miatt idegenbe szakadt honfitársaink. Főként a Potápi 
Árpád János vezette nemzetpolitikai államtitkárság munkájának köszönhetően mostanra 
olyan, az élet számos területét átszövő támogatási rendszer épült ki az anyaország és a 
külhoni magyarlakta területek között, amely hatalmas segítséget jelent, és nemcsak 
anyagi, hanem lelki értelemben is. E rendszer részeként évek óta megrendezik a Kárpát-
medencei magyar vállalkozók találkozóját, amelyen rendre több mint száz felvidéki, 
kárpátaljai, erdélyi és délvidéki vállalkozó vesz részt. A rendezvény tavaly az online térben 
zajlott, de idén újra személyes részvétel mellett tartották meg a találkozót, ahová ezúttal is 
százhúsz vállalkozó utazott el Mezőkövesdre. E program rendkívül sikeres. 

 

Ötszáz Kárpát-medencei középiskolás táborozik a Rákóczi Táborban 

Ötszáz Kárpát-medencei középiskolás táborozik a Rákóczi Táborban, Sátoraljaújhelyen 
vasárnaptól péntekig. A nyékládházi vitorlástáborba hétfőn Szatmárnémetiből 40 felső 
tagozatos diák érkezik. A táborozó diákok több mint félszáz olyan középiskolából érkeznek, 
ahol a Rákóczi Szövetség jelen van, és aktív szervezete működik. A tábor a korosztály 
kapcsolatépítését, élményszerzését és magyar identitásának megerősítését igyekszik 
szolgálni, kifejezve a szövetség köszönetét mindazért, amit a táborozó diákok tanév közben 
iskolai közösségük és a Rákóczi Szövetség ügyéért tesznek. A programot csapatversenyek, 
kirándulások, katonai bemutató, előadások, sárkányhajózás és túra színesíti. 

 

Közösségi felelősségvállalásra biztatta a vásárhelyi orvosi egyetem 
magyar végzőseit Potápi Árpád János államtitkár 

Az egyéni felelősségvállalás mellett közösségi felelősségvállalásra is biztatta a 
Marosvásárhelyi Emil Palade Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológiai 
Egyetem (MOGYTTE) magyar tagozatának végzőseit szerdán Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János beszédében 
kitért arra, hogy az egyetem magyar tagozatának 260 végzőse gyógyítóként a legnagyobb 
felelősséget vállalja, hiszen lehet, hogy pályájuk során másodpercek alatt kell emberek 
életéről dönteniük. „Arra hívjuk önöket, hogy felelősségvállalásuk terjedjen ki a 
közösségükre is” – jelentette ki az államtitkár. Megjegyezte: az orvosok felkészültsége és 
helytállása tiszteletet érdemel. „Magyarország kormánya mindvégig kiállt a MOGYE 
(Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem - az egyetem korábbi neve) 
megmaradása mellett, a marosvásárhelyi magyar nyelvű orvos- és gyógyszerészképzés 
mellett” – jelentette ki. Megemlítette: arra törekszenek, hogy az orvosoknak csakis a 
legfontosabbra, a gyógyításra kelljen összpontosítaniuk. 
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Felavatták a marosvásárhelyi magyar nyelvű felsőfokú oktatás 
háttérintézményét 

Ünnepélyes keretek közt avatták fel a Miskolczy Dezső Oktatásszervező és Egészség-
szakpolitikai Innovációs Központot, amely a marosvásárhelyi magyar nyelvű felsőfokú 
oktatás háttérintézményeként működne. A létesítményre azért is volt szükség, mert az 
utóbbi években több ízben is előfordult, hogy a Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, 
Tudomány és Technológiai Egyetem (MOGYTTE) magyar oktatói kiszorultak a saját 
épületükből. Miskolczy Dezső orvosprofesszorról, a kolozsvári egyetem rektoráról, majd a 
második világháborút követően Marosvásárhelyre költözött orvosi tanszékének vezetőjéről 
elnevezett központot avatott a Studium-Prospero Alapítvány. A vásárhelyi Szentgyörgy 
utcai egyházi ingatlanban berendezett központ afféle háttérintézményként elsősorban az 
anyanyelvű orvos- és gyógyszerészképzést szolgálná, ugyanakkor többi helyi egyetem 
oktatóinak és diákjainak is a rendelkezésére állna. A tanszékvezető érdemeit emelte ki az 
ünnepélyen jelen lévő Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára. Mint mondta, Miskolczy nélkül nem biztos, hogy létrejött volna a vásárhelyi 
orvosi egyetem. „Személyes példája, az, hogy Marosvásárhelyre telepedett, bizonyítja, hogy 
soha nem szabad megfutamodni, ellenkezőleg: ki kell állni a nemzeti érdekek mellett” – 
nyilatkozta Potápi. 

 

Célegyenesben a bölcsődeprogram: száz új létesítmény épül 
augusztustól 

Hamarosan a kivitelezési szakaszához ér az RMDSZ által meghirdetett bölcsődeépítési 
program, augusztusban száz új bölcsőde építését hagyja jóvá a fejlesztési minisztérium – 
közölte kedden Cseke Attila fejlesztési miniszter. A tárcavezető egy bukaresti 
sajtótájékoztatón elmondta: a szaktárca jövő hónapban hagyja jóvá az első önkormányzati 
finanszírozási kéréseket. Emlékeztetett, hogy fél éve dolgoznak a program kivitelezésén, 
elkészültek a látványtervek, a megvalósíthatósági tanulmányok, és most a technikai 
szakbizottság is jóváhagyta a terveket. A szakmai jóváhagyást követően a minisztérium 
elemzi a már beérkezett 128 bölcsődeépítési kérést, és az elsőket augusztusban jóváhagyja, 
mondta a miniszter. „A fiatal családokat akarjuk támogatni a bölcsődék építésével. Erre 
vállalkoztunk, és az intézkedés már nemcsak papíron létezik, hanem hamarosan 
elkezdhetjük jóváhagyni a létesítmények megépítését” – tette hozzá a tárcavezető. Az 
RMDSZ javaslatára a kormánykoalícióban döntés született a bölcsődék működtetésének 
állami finanszírozásáról is , ezért a miniszter arra biztatott minden önkormányzatot, hogy 
adjanak be bölcsődeépítési kérést, ha eddig nem tették meg.. 
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Kövér: csak akkor nyerhetünk, ha a Kárpát-medencében senki nem 
lesz vesztes 

Mi, magyarok az elmúlt száz esztendőben megtanultuk, hogy csak akkor nyerhetünk 
igazán, ha Közép-Európában és a Kárpát-medencében senki nem lesz vesztes - mondta 
Kövér László hétfőn a felvidéki Somorján a kitelepített magyarok emlékművének átadásán. 
Az Országgyűlés elnöke kijelentette, Közép-Európa nemzetei a nagyhatalmak jóindulatára 
hagyatkozva, egymásra tekintet nélkül, különösen pedig egymást riválisnak tekintve nem 
tudják érvényesíteni nemzeti érdekeiket. Az Országgyűlés elnöke emlékeztetett arra, hogy 
Alaptörvényben a magyarországi szlovákokat államalkotó tényezőnek ismerték el, 
biztosították számukra a kulturális autonómia intézményrendszerét és a működtetésére 
szolgáló pénzügyi forrásokat az Országgyűlés a 2010. évi nagyságrend hatszorosára 
növelte."A magyar állam elítéli a kollektív bűnösség bármilyen elvét. Megkövette zsidó 
honfitársainkat, országgyűlési határozattal ítélte el a németek elüldözését magyarországi 
szülőföldjükről, és nemzeti emléknappá nyilvánította a felvidéki magyarság 
kitelepítésének kezdőnapját" - jelentette ki Kövér László. 

 

Az MKP elfogadhatatlannak tartja az OĽaNO-frakció Minority 
SafePack-hez való hozzáállását 

Szerdán (július 28.) sajtótájékoztatót tartottak az OĽaNO-frakció tagjai, melyen 
elhangzott, hogy támogatják a szlovák kormány Minority SafePack elleni fellépését. A 
Magyar Közösség Pártja (MKP) erre a következőképpen reagált: "Továbbra is határozottan 
elítélünk minden olyan párhuzamot, amely a felvidéki magyarokat például a közelmúltban 
még háború által sújtott Koszovóhoz vagy Dél-Oszétiához hasonlítja. Hangozzon ez el 
bárki szájából. Juraj Krúpa, az OĽaNO képviselője meggondolatlan kijelentései és az 
OĽaNO frakció további tagjainak véleménye azt bizonyítja, hogy a kormány egységes ez 
ügyben, és a saját állampolgáraival (és több mint egymillió uniós kisebbségi sorban élő 
uniós állampolgárral) szemben indított perben továbbra is az Európai Bizottság pártján 
áll. (...) Ez a tapasztalat is abban erősít meg minket, hogy szükség van az egységes, 
csoportos magyar parlamenti érdekképviseletre, amely az ilyen és ehhez hasonló 
kezdeményezéseket csírájában fojthatja el, és mindenki számára bebizonyíthatja, hogy a 
magyarok korrekt, kiszámítható, békés és becsületes partnerek." – áll a közleményben. 

 

Igazságügyi minisztérium: "Nem is tudjuk, mi az a Minority 
SafePack" 

Az alakuló magyar pártok szövetsége közös nyilatkozatban tiltakozott az ellen, hogy az 
igazságügyi minisztérium az Európai Bíróságon az Európai Bizottság oldalán száll síkra a 
Minority SafePack kezdeményezőivel szemben. A bumm.sk a következő kérdéseket intézte 
a minisztérium felé: Az igazságügyi minisztérium részéről milyen kifogások vannak a 
Minority SafePack ellen? Konkrét érveinket, tehát a Szlovák Köztársaság álláspontját csak 
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azután fogalmazzuk meg, miután az eljárási dokumentumokat áttanulmányoztuk, amire ez 
idáig nem került sor. Azonban általában elmondható, hogy a beavatkozó teljesen, vagy 
csak részlegesen támogathatja az alperes érvelését. A beavatkozónak nincsen olyan eljárási 
jogköre, mint a perben álló feleknek és köteles a belépéskor az eljárási állapotot 
elfogadnia. A minisztériumnak volt tudomása arról, hogy a Minority SafePack 
kezdeményezést Szlovákiában 63 ezer polgár írta alá? Az igazságügyi minisztériumnak 
erről nem volt tudomása. Ezt a tényt egyetlen szerv sem közölte azok közül, amelyekkel a 
minisztérium együttműködött a külügyminisztérium javaslatán. 

 

Szlovákia már július elején beavatkozott a luxemburgi bíróságon 
készülő kisebbségi perbe 

Szlovákia már ez év július elején beavatkozott a luxemburgi székhelyű Európai Bíróság 
előtt készülő perbe. A peres eljárás a Minority Safepack (MS) nevű polgári kezdeményezés 
beadványa alapján indult meg az Európai Bizottság ellen, mivel a Bizottság teljes 
mértékben elutasította a kezdeményezés javaslatait. Ezek lényege, hogy a kezdeményezést 
aláírásával támogató mintegy egymillió uniós polgár azt szerette volna elérni, hogy a 
nemzeti kisebbségeket érintő jogszabályokkal ne csak az egyes tagországok 
foglalkozhassanak, tehát a kisebbségek jogállása ne csupán a tagországok hatáskörébe 
tartozzon, hanem uniós szinten is a jogalkotási folyamat része lehessen. A lehangoló ügy, 
ha nevezhetjük ezt így, pikantériája, hogy Martin Klus, Szlovákia Külügyminisztériumának 
államtitkára nagy feltűnést keltő, megbékélési szándékát is kifejező kerekasztal-
beszélgetésen vett részt Gombaszögön július 17-én, azaz akkor már tudott a kisebbségi 
beadvány elleni beavatkozásról. 

 

Pásztor István nyílt levélben állt ki az MNT elnöke mellett a 
Tanyaszínház kapcsán 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke Facebook bejegyzésében biztosította 

Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét támogatásáról a Tanyaszínház körül 

kirobbant botrányban. A VMSZ elnöke bejegyzésében támogatásáról biztosítja az MNT 

elnökét, mondván: “Magam is olvastam tegnapi (2021. július 27.) közleményed és az arra 

való heves reakciókat. Ne szívd mellre! Egyébként azt gondolom, hogy nem egyértelműen 

és világosan, hanem finoman fogalmaztál, amivel megteremtetted annak lehetőségét, hogy 

lefasisztázzanak téged, összemossák az alkotói szabadságot a Tanyaszínház eszményével, 

az pedig nem más, mint mindenkihez szólni, gyerektől az idősekig”, véli Pásztor.  
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Készül a kisebbségellenes kisebbségi törvény 

A Legfelső Tanács talán leghosszabb nevű bizottságának (Ukrajna Legfelső Tanácsának az 

emberi jogokkal; Donyeck és Luhanszk megyék ideiglenesen megszállt területeinek, a 

Krím Autonóm Köztársaságnak és Szevasztopol városának megszállás alóli felmentésével 

és újraintegrálásával; a nemzeti kisebbségek és nemzetiségek közötti kapcsolatok 

kérdéseivel foglalkozó bizottsága) honlapján megjelent az Ukrajna nemzeti közösségeiről 

szóló törvény tervezete. Ez a törvényjavaslat lenne hivatott felváltani A nemzeti 

kisebbségekről szóló, még 1992-ben elfogadott, elvben máig hatályos törvényt. Bizonyára a 

szakértők is megosztják majd a véleményüket a téma iránt érdeklődőkkel, de addig is, 

amíg erre sor kerül, olvasóink figyelmébe ajánlunk egy kis ízelítőt a dokumentum 

rendelkezéseiből a teljesség igénye nélkül. 

 

Megtartotta soron következő ülését a Kárpátaljai Megyei Tanács 

Csütörtökön megtartotta harmadik ülésszakának második plenáris ülését a Kárpátaljai 

Megyei Tanács, amelyen a 64 tagú képviselő testület 35 képviselője vett részt. A napirendi 

pontok megvitatása előtt Olekszij Petrov, a megyei tanács elnöke megköszönte 

Magyarországnak, hogy a kárpátaljaiak ingyen vehetik fel a koronavírus elleni oltást 

Záhonyban, Lónyán és Barabáson. 

 

Exkluzív interjú Grezsa Istvánnal a Hétről Hétrében 

A TV21 Hétről Hétre című heti hírműsora vasárnap exkluzív interjút készített Grezsa 

István miniszteri biztossal. Szóba került a Mirotvorec lista, az Ukrajnából való kitiltás, és 

az, hogy szerinte ettől függetlenül nincs alternatívája az ukrán-magyar jószomszédi 

kapcsolatoknak. Egyebek közt említésre kerültek a Kárpátalján alkalmazott fejlesztések, a 

KMKSZ-el való stratégiai partnerség, az óvodaprogram, a kultúrkaraván is. 
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