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Kelemen Hunor: Közös felelősségünk, hogy a válságból kisegítsük 
egymást 

Kelemen Hunor romániai miniszterelnök-helyettes szerint a koalíciós kormányzásnak 
jelenleg nincsen alternatívája, és a koalíciós pártoknak közös felelősségük, hogy kisegítsék 
egymást a jelenlegi válságból. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a 
Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) pénteki kolozsvári ülésén tartott politikai 
beszámolójában érintette a bukaresti kormányválság kérdéseit. Kijelentette: az RMDSZ-nek 
az a sokéves tapasztalata, hogy a politikában sem a barátokat, sem a partnereket, sem az 
ellenfeleket nem szabad annyira beszorítani a sarokba, hogy ne legyen hová hátralépniük. 
Azt is hozzátette: a megegyezéshez az is szükséges, hogy a partnerek ne kérjenek 
teljesíthetetlen dolgokat egymástól. Megjegyezte: nem segíti a megoldás megtalálását, ha a 
politikusok „Facebook-nindzsákként” küzdenek egymással a közösségi portálokon. 

 

RMDSZ: közös érdek a nemzeti identitás vállalása a romániai 
népszámláláson 

Közös érdek, hogy a vegyes házasságokban, a szórványban, a nagyvárosokban élő, a 
külföldön tanuló vagy dolgozó romániai magyarok is nemzeti identitásukat vállalva 
vegyenek részt a népszámláláson – közölte csütörtökön a Romániai Magyar Demokrata 
Szövetség (RMDSZ). Csütörtökön tartotta alakuló ülését az RMDSZ országos népszámlálási 
munkacsoportja, amely a történelmi magyar egyházak, országos intézmények és civil 
szervezetek képviselőinek részvételével dolgozza ki a következő félév cselekvési prioritásait, 
hogy előkészítse a 2022-es romániai népszámlálást. A találkozó legfontosabb célja az volt, 
hogy a résztvevők tudatosítsák: a kérdőív saját kitöltésének újdonságként bevezetett 
lehetősége, lehetőség a nemzetiségi és felekezeti hovatartozás megfelelő rögzítésére, 
másrészt veszélyes is, hiszen a rendszer nem bejáratott. 

 

Potápi: A magyar közösségek megerősítése Magyarországot élteti 
tovább  

"Mindenütt, ahol megerősítjük a magyar közösségeket, egy csöppnyi Magyarországot 
éltetünk tovább" -jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára a felvidéki Gútán, ahol ünnepi beszédet mondott a magyar kormány 
támogatásával elkészült Gútai Nagyboldogasszony Egyházi Iskolaközpont felújított 
épületének ünnepélyes átadásán pénteken. A nemzetpolitikai államtitkár ünnepi 
beszédében a magyar kormány nemzetegyesítő munkájáról s annak közösségerősítő 
hatásairól szólt. Elmondta: a magyar kormány célja az, hogy mindenütt, ahol magyar 
emberek, magyar közösségek vannak, ezeket megerősítsék, hiszen ahol erre sor kerül, ott 
sikerül továbbéltetni Magyarországot is. „Szimbolikus jelentőségű, hogy a nemzeti 
újrakezdés évében szinte nap mint nap új üzemeket, gyárakat adunk át, új munkahelyeket 
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teremtünk, támogatjuk a családokat, és emellett a nemzetet újraegyesítjük, iskolákat, 
óvodákat építünk, s így van ez most Gútán is" -hangsúlyozta Potápi Árpád János.  
 

A hetényi „Gólyavár“ a magyar megmaradás egyik várának is 
tekinthető 

Ünnepélyes keretek között szeptember elsején adták át rendeltetésének a Magyar Kormány 
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, a bő 849 ezer eurós magyar állami 
támogatásból emelt Gólyavár Óvoda és Bölcsődeépületét. A Hetényi Református 
Egyházközség szabadtéri eseményén, amelynek végén e korszerű intézmény megtekintésére 
is lehetőség volt, Grezsa István miniszteri biztos mondott ünnepi beszédet. Grezsa István 
miniszteri biztos ünnepi beszéde elején megemlítette, hogy e program keretében összesen 
33 új, illetve 162 átépített óvodát és bölcsődét adtak-adnak át. 

 

Grezsa: eljött az ideje a közép-kelet-európai összefogásnak 

Eljött az ideje a közép-kelet-európai összefogásnak és a térség tervszerű megerősítésének – 
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 Rozsnyón, ahol átadta a helyi 
Református Egyházközségnek a program keretében épített óvodáját és bölcsődéjét. A 
miniszteri biztos elmondta: az utóbbi időben az átadókon azt tapasztalta, hogy már nyoma 
sincs annak a kishitűségnek, ami néhány éve néhány ilyen ünnepséget jellemzett. “Eljött 
annak az ideje, hogy önbizalommal telve, egy magyar-magyar összefogást, illetve egy közép-
kelet-európai összefogást hirdessünk, és így ellensúlyozzuk Lengyelországgal közösen az 
ordas nyugat-európai eszméket” – hangsúlyozta Grezsa István. A miniszteri biztos 
rámutatott: az óvodaprogram ezt az összefogást is segíti, hiszen a többségi nemzetek 
folyamatosan érezhetik, hogy a fejlesztések, amellett, hogy a magyar közösségeket erősítik, 
őket is gyarapítják, ami egyfajta mintája annak, hogy nem a gyanakvás, hanem a közös sors 
légkörében kell élni. “A 21. században túllépve a történelmi ellentmondásokon, tervszerűen 
kell megerősíteni a közép-kelet-európai térséget” – emelte ki Grezsa István. 

 

Magyar elsősöknek adott át tanszercsomagokat Potápi Árpád János 

A magyar nyelvű oktatás fennmaradásának fontosságát hangsúlyozta Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden, a vajdasági magyar elsős 
kisdiákok tanévkezdő központi ünnepségén Óbecsén és Temerinben. Az államtitkár az MTI-
nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy az ünnepség keretében átadták az első osztályba 
lépő vajdasági magyar kisiskolásoknak a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával 
összeállított iskolakezdési csomagokat a Rákóczi Szövetség által ajándékozott iskolatáskával 
együtt. Hozzátette: ennek az évnek újdonsága, hogy az államtitkárság Szülőföldön magyarul 
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programja keretében magyar oktatásban részesülő főiskolai és egyetemi hallgatók is kapnak 
támogatást. „Az idei évben valóban elmondhatjuk azt, hogy a bölcsődétől egészen az 
egyetemi diplomáig mindenki kap oktatási és nevelési támogatást” – húzta alá.  
 

Szent István-szobrot avattak Temerinben 

Szent István államalapító királyunk tiszteletére állítottak szobrot Temerinben. A plébánia 
kertjében elhelyezkedő egész alakos bronzszobor Dudás Sándor, topolyai származású, 
Magyarországon élő szobrász alkotása. Az ünnepségen jelen volt Pirityiné Szabó Judit, a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága Délvidéki és Diaszpóra Főosztályának 
vezetője, aki alkalmi beszédében úgy fogalmazott, apostoli királyunk 38 éves munkálkodása 
alatt megszületett egy szervezett és független állam, amely ezer éve tart meg bennünket 
nemzetünkben. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke szerint erős bennünk a 
kötődés a közös múlthoz, a magyar nemzethez, a megtartó hithez és a jövőt építő közös 
reményhez, beszédében is ezt emelte ki. 

 

Brenzovics: az Ukrajnára vonatkozó amerikai stratégiának 
foglalkoznia kell a kisebbségi jogokkal is 

Az Ukrajnára vonatkozó amerikai stratégiának foglalkoznia kell az Ukrajnában élő 
kisebbségek jogaival is – hangsúlyozta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) elnöke a Joe Biden amerikai elnökhöz és Volodimir Zelenszkij ukrán 
államfőhöz intézett nyílt levelében, amelyet szerdán tettek közzé, amikor Biden a Fehér 
Házban fogadta Zelenszkijt. Nyílt levélben a KMKSZ elnöke hangsúlyozta: az amerikai-
ukrán együttműködésnek közös egyetemes értékeken kell alapulnia, amibe beletartozik az 
etnikai kisebbségek alapvető jogainak tiszteletben tartása is. Brenzovics leszögezte: Ukrajna 
1991-es függetlenségének első 25 évében biztosította az etnikai kisebbségek alapvető jogait; 
azt, hogy anyanyelvükön tanulhassanak, és a kisebbségi nyelvek – észszerű kereteken belüli 
– használhassák a közügyekben. A magyar politikus szerint azonban a dolgok megváltoztak 
a Krím félsziget 2014-es orosz elcsatolásával, mert ezt követően az ukrán kormány, 
ellensúlyozandó az orosz hatást Kelet-Ukrajnában, radikálisan változtatott kisebbségi 
politikáján. 

 

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák 
Beregszászon 

Ünnepélyesen megnyitották szombaton a 2021-2022-es tanévet Kárpátalja mintegy száz 
magyar tannyelvű iskolájának pedagógusai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 
(KMPSZ) szervezésében szombaton Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskolán. Köszöntő beszédében Zoltán , az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) 
nemzetközi ügyekért felelős államtitkára az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő, jogszűkítő 
ukrán törvényekkel kapcsolatban arról biztosította a jelenlévőket, hogy Magyarország 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 
V
a
jd
a
sá

g
 



 

 

 

 

 

 
5 

Kormánya “a jószomszédság és a kölcsönös tisztelet jegyében, de a magyarság nemzeti 
érdekei mellett határozottan kiállva, a rendelkezésére álló diplomáciai eszközökkel is 
megpróbál mindent, amit meg lehet tenni a helyzet javítása és helyrehozása érdekében”. 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki az 
Ukrajnából való kitiltása miatt nem lehetett jelen a tanévnyitón, videóüzenetében 
leszögezte, hogy “a jogszűkítő törvények ellenére Kárpátalján van jövője a magyar nyelvű 
oktatásnak”. Az államtitkár kiemelte: a Magyar Kormány továbbra is mindent megtesz 
annak érdekében, hogy segítse a kárpátaljai magyarság törekvéseit anyanyelvének, 
oktatásának és identitásának megőrzésében, szülőföldön való boldogulásának 
elősegítésével. 

 

Ungváron ünnepélyesen átadták a megyei színház magyar 
támogatásból felújított színpadát 

Ünnepélyesen átadták Ungváron vasárnap este a Kárpátaljai Megyei Zenei-Drámai Színház 
színpadát, amelyet a magyar kormányprogram keretében újítottak meg. Az átadás 
alkalmával a Magyar Állami Népi Együttes a Kárpátaljai Kultúrkaraván program részeként 
bemutatta a Megidézett Kárpátalja, Hágókon innen és túl című díszelőadását a zsúfolásig 
megtelt teremben. Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára 
az ünnepségen hangsúlyozta, hogy az ungvári díszelőadáson "a megújult színpadon 
egyszerre találkozhat a modern színpadtechnika és a hosszú évszázadok során felhalmozott 
kulturális örökség". A Magyar Állami Népi Együttes előadása olyan, "mintha egy élő 
lenyomata lenne kicsiben annak a gazdag univerzumnak, amely létrejött az eltelt több mint 
egy évezred során a Kárpát-medencében" - mondta. Magyarország kormánya nemcsak "a 
szellemi és kulturális szálak megerősítésén dolgozik, hanem az élet más területein is a 
kapcsolatok erősítésére törekszik Ukrajnával" - szögezte le Orbán Balázs. Úgy fogalmazott: 
az ott élőknek közös a múltjuk, a jelenük, és közös lesz a jövőjük is. 

 

Ünnepi ülést tartottak Prágában a CSMMSZ megalakulásának 30. 
évfordulója alkalmából 

Ünnepi ülésen emlékeztek meg szombaton Prágában a Csehországban élő magyarok 
legnagyobb szervezete, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ) 
megalakulásának 30. évfordulójáról. “Bár az elmúlt harminc évben több magyar szervezet 
is létrejött Csehországban, és egy részük sajnos meg is szűnt vagy már nem működik, a 
CSMMSZ változatlanul megtartotta vezető szerepét, és mindmáig a legnagyobb magyar civil 
szervezet Csehországban” – jelentette ki ünnepi beszédében Kokes János, a Prágai Tükör 
című folyóirat főszerkesztője. 
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