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Szijjártó: a külpolitika mindenkori fókuszában kell lennie a határon 
túli magyarok támogatásának 

A magyar külpolitika egyik mindenkori fókuszában kell lennie a határon túl élő magyar 
nemzeti közösségek támogatásának – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter csütörtökön. A tárcavezető Kajrat Abdrahmanovot, az Európai Biztonsági 
és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főmegbízottját fogadta Budapesten, 
majd ezt követően hangsúlyozta, hogy a kormány a határon túli magyarokra erőforrásként 
tekint, kapocsként Magyarország és a szomszédos államok között. Kiemelte, hogy bár a 
nemzetközi jog több ponton rögzíti a nemzeti kisebbségek jogait, sajnos, ezek a garanciák 
nem mindig és nem mindenhol érvényesülnek. Szijjártó Péter beszámolt arról, hogy 
Horvátországgal és Szlovéniával igazán súlyos kisebbségügyi kérdések nem voltak, 
Szerbiával pedig "történelmi léptékben is a legjobb kapcsolatainkat ápoljuk jelenleg, ami az 
ott élő magyar nemzeti közösség életminőségén is látszik". Rámutatott, hogy Szlovákiával 
és Romániával korábban voltak súlyos konfliktusok, azonban jelentős előre lépések 
történtek az utóbbi években, ugyanakkor Ukrajnában jelenleg is rendkívül komoly 
kihívásokkal néz szembe a magyar közösség. Elmondta, hogy a kormány ott is a megoldásra 
törekszik, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok érvényesülése nem kétoldalú 
kérdés, hanem nemzetközi jogi ügy. 

 

Szilágyi Péter: a Határtalanul! vetélkedő célja a nemzetről szóló 
tudás továbbadása 

A nemzetről szóló tudás továbbadását nevezte a Határtalanul! vetélkedő és az azt záró 
Honfoglaló tábor fő céljának a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 
biztosa szerdán Noszvajon. Szilágyi Péter a Honfoglaló táborban arról beszélt a 
Határtalanul! vetélkedő legsikeresebb résztvevőinek, hogy csak az élővé tett tudással és 
annak átadásával tartható fenn a magyar nemzet, amely több mint ezeréves államisággal 
büszkélkedhet. Emlékeztetett: a 2010-ben indított program célkitűzése, hogy a 
magyarországi közoktatásban tanuló minden fiatal legalább egyszer eljusson a magyarok 
lakta külföldi régiók egyikébe. „A program rendkívül sikeres, minden évben több tízezer 
fiatal jut el a határon túlra” - mondta. A miniszteri biztos közölte, hogy a Covid-járvány 
megváltoztatta a korábbi gyakorlatot, ám az online módon lebonyolított vetélkedőben most 
vettek részt a legtöbben. 

 

„A kisebbségi sors Európa többségi nemzeteit is fenyegeti” 

Kövér László szerint a kisebbségi sors immár nemcsak az európai nemzeti kisebbségeket, 
hanem az európai többségi nemzeteket is fenyegeti. Az Országgyűlés elnöke a 
marosvásárhelyi vártemplomban beszélt erről vasárnap, a Vásárhelyi forgatag kulturális 
fesztivál fővédnökeként, a rendezvénysorozat keretében tartott ökumenikus istentisztelet 
után. A politikus megemlítette: a nagyvilágban és Európában olyan mélységek örvénylenek, 
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amelyek országokat, nemzeteket képesek magukba rántani, amelyek nemzedékek sorsát 
képesek tönkretenni, amelyek az emberi méltósággal nem élhető jövő veszélyével 
fenyegetnek. Hozzátette: a magyarok a kisebbségi léttel azonosítják a politikai alávetéssel, 
gazdasági kifosztással és nemzeti megaláztatással járó sorsot. Úgy vélte, Európának azért is 
kellene foglalkoznia a nemzeti kisebbségek ügyével, mert a kisebbségi sors Európa 
bármelyik államának bármelyik - akár elsöprő számbeli többségben élő - nemzetét is 
utolérheti. Felidézte: a külhoni magyarok egy évszázada küzdenek szülőföldjük 
otthonosságának megőrzéséért, és azért például, hogy annak etnikai arányait mesterségesen 
senki ne változtathassa meg. E gondokkal azonban ma már az európai többségi nemzetek 
polgárai is szembesülnek szavai szerint.  

 

Simicskó: Fontos, hogy a magyarság összetartozása erősödjön 

Fontosnak tartja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetője, hogy a 
magyarság lelki, szellemi összetartozása erősödjön, mert szerinte olyan globalizációs 
folyamatok vannak a világban, amelyek valamennyi nemzetnek kihívást jelentenek. 
Simicskó István szombaton az M1 aktuális csatornán, az erdélyi Torockón, a Duna Nap 
rendezvényén felszólalva kiemelte: fel kell készülni arra, hogy "azt az örökséget, amelyet 
szüleink, nagyszüleink ránk hagytak itt, a Kárpát-medencében, megőrizzük és átadjuk 
gyermekeinknek, unokáinknak". A legfontosabb üzenet, hogy "összetartozunk, bármilyen 
határok is vannak" - fűzte hozzá Azt mondta: a 21. század a kihívások évszázada, nagyon 
komoly veszélyek leselkednek minden nemzetre és mindenkire, aki nem erősíti meg az 
önazonosságtudatát. Szükség van egy éntudatra, egy nemzettudatra és a keresztény hit 
megerősítésére is - közölte a frakcióvezető, hozzátéve: "ez az, ami összeköt, és teljessé teszi 
az emberi közösségünket. 

 

„Márton Áron az idők végezetéig velünk marad” 

Márton Áron 41 éve nincs közöttünk, de valójában 125 éve itt van velünk, és marad is az idők 
végezetéig – hangzott el a püspök születésének 125. évfordulóján tartott X. 
csíkszentdomokosi megemlékezésen és zarándoknapon szombaton. Az ünnepség részeként 
megnyitották a településen felépült Márton Áron Látogató- és Zarándokközpontot is. 
Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője 
az ünnepségen hangsúlyozta, az egyetemes katolikus egyházban hatalmas emberi, szellemi 
és erkölcsi hagyatéka van Márton Áronnak, az erdélyi katolikus egyház pedig mind a mai 
napig, és ezután is ebből a hagyatékból táplálkozik. 
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Zsigárdon tartották a Szlovákiai Magyar Iskolák Országos Tanévnyitó 
Ünnepségét  

A mátyusföldi Zsigárd község református templomában tartották a Szlovákiai Magyar 
Iskolák XXI. Országos Tanévnyitó Ünnepségét. A 2021/2022-es tanév Isten áldásával indul, 
mottója: „Az okos ember másnak a példáján és kárán tanul”. Pedagógusok, egyházi és 
közjogi méltóságok, köztiszteletben álló személyek, a magyarországi és a felvidéki politikum 
képviselőinek jelenlétében tartották meg a felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitó 
ünnepségét. A tanévnyitó ünnepi beszédet a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének 
elnöke, Fekete Irén tartotta meg. Czimbalmosné Molnár Éva, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság Felvidéki Főosztályának vezetője Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkárának levélben megírt üzenetét tolmácsolta a felvidéki 
tanévnyitó résztvevői felé. 

 

Grezsa: a magyar óvodákba járó gyermekek unokái is magyarul 
fognak álmodni 

A magyar óvodákba járó gyermekek unokái is magyarul fognak álmodni - jelentette ki 
Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztos hétfőn a felvidéki Perbetén, ahol átadta a helyi Református 
Egyházközségnek a program keretében felújított óvodáját és bölcsődéjét. "Az emberi 
természetbe van kódolva az, hogy az ember jelet hagyjon maga mögött, s mi akkor hagyunk 
igazán jelet magunk mögött, ha majd az ezekbe az óvodákba járó gyermekek gyermekei és 
azok gyermekei is magyarul fognak álmodni" - emelte ki beszédében Grezsa István. A 
Perbetén átadott intézmény két óvodai és egy bölcsődei csoportnak, azaz mintegy 52 magyar 
gyermeknek tud kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani már 
szeptembertől. A közel 745 négyzetméteres intézmény Nagy Béla nyugállományba vonult 
lelkipásztor által adományozott telken jött létre, megépítését 352 millió forinttal segítette a 
magyar kormány. 

 

Átadták a Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő- és 
Gyakorlóintézményt Szabadkán 

Felavatták a szabadkai Vackor Magyar Iskoláskor Előtti Nevelő és Gyakorlóintézményt. Az 
új épület átadásán ünnepi beszédet mondott Varga Judit, Magyarország igazságügyi 
minisztere és Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség 
elnöke. Az intézmény szeptembertől kezdheti meg a működését, három óvodai és két 
bölcsődei csoporttal. A most felavatott intézményben őszre mintegy száz magyar 
gyermeknek tudnak kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási lehetőséget biztosítani. A 
projekt a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében valósult meg a Magyar 
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Nemzeti Tanács közreműködésével. Pásztor ünnepi beszédében hozzátette, ez az óvoda, 
mint jogi személy, az elkövetkező egy-két évben az egész Vajdaságban terjedni fog, olyan 
pontok jönnek majd létre, amelyek kihelyezett tagozatként kapcsolódnak a Vackorhoz. 
Ugyanakkor itt lesz a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar gyakorló óvodája is - 
fogalmazott Pásztor. A Vackor óvodát Varga Judit magyar igazságügyi miniszter, Pirityiné 
Szabó Judit, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra 
Főosztályának vezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, valamint 
Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztos adták át rendeltetésének, jelképesen a nemzeti színű szalag átvágásával. 

 

Áder: a magyarok pontosan tudják, miért érzékeny seb a Krím 
bekebelezése 

A magyarok tudatába mélyen beleégett mind a nagyhatalmi agresszió, mind pedig Trianon 
traumájának emléke, ezért mi pontosan tudjuk, hogy Ukrajna népe számára miért annyira 
érzékeny seb a Krím annexiója – jelentette ki Áder János köztársasági elnök hétfőn 
Kijevben, a Krími Platform elnevezésű rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten 
mondott beszédében. Az államfő hangsúlyozta, hogy Magyarország a “rokon fájdalom” 
miatt és a nemzetközi jog iránti elkötelezettség okán is határozottan kiáll Ukrajna 
szuverenitása, az ország területi integritása mellett.  Rámutatott ugyanakkor arra is, hogy 
ha egy állam – nemzetközi kötelezettségeit semmibe véve – kiszorítja az iskolákból egy 
nemzeti közösség anyanyelvét, ha az anyanyelv közéleti használatát korlátozza, ha az 
anyanyelvüket használókat bírságokkal és büntetésekkel fenyegeti, az nemcsak a 
kisebbségek jogainak súlyos csorbítása, nemcsak nem méltó egy demokratikus 
elkötelezettségű országhoz, de a többségi nemzetnek sem válik hasznára. 

 

Szijjártó Péter: Kárpátalján folyamatosak a magyarok kárára 
elkövetett incidensek  

“Minden korábbi képmutató vita zárójelbe került” az energiabiztonságot illetően az Északi 
Áramlat-2 nevű, Oroszországot Németországgal összekötő gázvezeték ügyében létrejött 
megállapodással – vélekedett Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter a 
tárca közleménye szerint, miután orosz kollégáját, Szergej Lavrovot fogadta Budapesten. A 
külgazdasági és külügyminisztert az ukrajnai helyzetről is kérdezték, erre válaszolva 
kiemelte, hogy "Magyarország mindig kiállt Ukrajna területi integritása és szuverenitása 
mellett, ez soha nem volt kérdés". Ugyanakkor rámutatott, hogy a szomszédos országban 
sérülnek a magyar és más nemzeti közösségek jogai, ami elfogadhatatlan, és Kárpátalján is 
folyamatosak a magyarok kárára elkövetett incidensek. 
 
 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 
V
a
jd
a
sá

g
 



 

 

 

 

 

 
6 

Kárpátalja vezetőivel és a KMKSZ Elnökségével tárgyalt Ungváron 
Magyar Levente 

Látogatást tett Ungvárra augusztus 27-én Magyar Levente, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium parlamenti államtitkára, miniszterhelyettes, ahol a megye vezetőivel 
és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Elnökségével tárgyalt fontos 
kérdésekről. A magyar képviselet a pandémiát megelőzően mind az ukrán tisztviselőkkel, 
mind a kárpátaljai magyar érdekképviseleti szervekkel rendszeresen áttekintette a helyi 
magyarság, illetve a kétoldalú kapcsolatok helyzetét, azonban a járvány miatt erre hosszú 
ideig nem kerülhetett sor. A pénteki megbeszéléseket értékelve Magyar Levente aláhúzta: 
„A kétoldalú kapcsolatrendszerben az utóbbi években számos olyan fejlemény állt be, 
amelyet kezelnünk kell. 

 

Szent István királyunkat és a magyar államalapítást ünnepelték 
Horvátország-szerte 

Augusztus 20-a államalapító Szent István király ünnepe, melynek alkalmából ünnepi 
programokat, összejöveteleket tartottak a horvátországi magyarság egyesületei a 
Drávaszögtől a tengermellékig. A HMDK központi rendezvényére Pélmonostoron került sor, 
ahol a Szent Márton katolikus templom adott helyet az ünnepi misének. A program a 
kisváros Szent Márton nevét viselő katolikus templomában kezdődött, ahol Almási Róbert 
plébános celebrálta az ünnepi misét. A szertartás végén Bábli Mária, a Baranyai Magyar 
Katolikus Nőegylet elnök asszonya és Jankovics Róbert parlamenti képviselő, a HMDK 
elnöke szelték meg a megszentelt újkenyeret. A szertartáson részt vett – többek között – 
Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, Gyöngyös Zsófia, 
a zágrábi magyar nagykövetség ideiglenes ügyvivője, Gárdos Béla eszéki magyar konzul és 
Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke is.  

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 
K
á
rp
á
ta
lj
a

 


