
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2021. 41. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Orbán: a közép-európai népek túlélésének záloga a szövetségkötés 

A közép-európai sorsközösségben élő népek között értelmetlen bármiféle ellenségeskedés, 
“mindannyiunk túlélésének záloga a barátság és a szövetségkötés” – mondta Orbán Viktor 
miniszterelnök a Mária Valéria híd átadásának huszadik évfordulója alkalmából tartott 
ünnepségen, hétfőn Esztergomban. A kormányfő beszédében kiemelte: “két olyan ország 
határán, amely külön-külön és együtt is súlyos leckét vett az elmúlt évszázad megszállóinak 
agressziójából, könnyű belátni, mi szlovákok és magyarok nem ellenségek, hanem 
sorstársak vagyunk”. Az okos szomszédok nem háborúznak és nem ellenségeskednek 
egymással – közölte. angsúlyozta: két egymás kultúráját tisztelő nemzet együttműködése 
mindig gyümölcsöző. “Lehet egyszerre büszke európainak és szlováknak, büszke európainak 
és magyarnak lenni”, lehet mindenkit elérő gazdasági növekedést produkálni, lehet 
mindenkinek munkahelyeket teremteni, és “közben nem kell megtagadni életmódunkat, 
önmagunkat, múltunkat és értékeinket” – fogalmazott. 

 

Novák: a magyarság megmaradásának kulcsa a fiatalok kezében van 

A magyarság megmaradásának és az erdélyi magyarság szülőföldön való megmaradásának 
kulcsa a fiatalok kezében van – jelentette ki a családokért felelős tárca nélküli miniszter 
szerdán Budapesten, a Lőrincz Csaba-díj átadóján. Novák Katalin köszöntőjében úgy 
fogalmazott: minden döntés, amelyet két magyar fiatal a gyermekvállalás mellett hoz meg, 
egy lépés a nemzet megmaradása érdekében. Hozzátette: idén október 6-án, a nemzeti 
gyásznapon nemcsak az első felelős magyar miniszterelnökre és az aradi tizenhármakra, 
hanem Lőrincz Csabára is emlékeznek. Az átadóünnepségen Novák Katalin hangsúlyozta: a 
kormány családpolitikájának az a célja, hogy megszüntesse a gyermekvállalás előtt álló 
akadályokat. Azt szeretnék, ha a családok éreznék, hogy ma Magyarország lelki, szellemi és 
lehetőségeihez mérten anyagi biztonságot nyújt minden magyarnak határokon innen és túl 
– mondta a miniszter. 

 

Potápi: a bukovinai székelység mindig megőrizte hitét 

A bukovinai székelység a számkivetettségben is mindvégig megőrizte hitét, magyarságát – 
hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna 
megyei Kismányokon, a bukovinai székelyek hazatérésének 80. évfordulója alkalmából 
rendezett hagyományos székely búcsún. Potápi Árpád János, aki maga is bukovinai székely 
származású, azt mondta: bár a népcsoport kicsi, “nem vagyunk kisebbségben, 
Magyarországon élünk, és mindig Magyarország volt a hazánk”. A búcsúra érkezett hívek 
egy kisebb csoportja gyalogosan zarándokolt el a bonyhádi római katolikus templomtól a 
kismányoki Nagyboldogasszony templomig, ahol Felföldi László pécsi megyés püspök 
tartott misét. A püspök arra kérte a bukovinai székelyeket, hogy ragaszkodjanak őseik 
hitéhez és adják azt tovább gyermekeiknek, unokáiknak. 
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Lélegeztetőgépeket adott át a csíkszeredai kórháznak Kövér László 
házelnök 

Öt szállítható lélegeztetőgépet adott át pénteken Csíkszeredában a Hargita megyei 
sürgősségi kórháznak Kövér László, a magyar Országgyűlés elnöke. A csíkszeredai csángó 
kollégium avatója keretében Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat elnöke 
számolt be arról, hogy Tar Gyöngyi Hargita megyei tisztifőorvos kérésére fordult Kövér 
László házelnökhöz, így a magyar kormány öt olyan lélegeztető gépet küldött Csíkszeredába, 
amelyek a betegek szállításakor is használhatók. Kövér László hangsúlyozta: azt szeretné, 
ha a székelyek beoltatnák magukat, „hogy ne kelljen Székelyföldre több lélegeztetőgépet 
hozni”. A házelnök kijelentette: a vírus nem játék. Megjegyezte: az oltásban is van kockázat 
de ez matematikailag nem kimutatható ahhoz a kockázathoz képest, amit azok vállalnak, 
akik nem oltatják be magukat. 

 

Kövér László: kötelességünk a lélekmentésben segíteni 
csángómagyar testvéreinket 

Kövér László szerint Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak kötelessége segíteni a 
lélekmentésben a csángómagyar testvéreket. Az Országgyűlés elnöke Csíkszeredában 
beszélt erről a magyar kormány támogatásával felépített csángó kollégium péntek délutáni 
ünnepélyes átadóján. Kövér László elmondta: ha egy közösséget hosszú távon módszeresen 
és tudatosan megfosztanak az anyanyelvi oktatás és az anyanyelvi hitélet jogától és 
lehetőségétől, ha meggátolják abban, hogy kinevelje saját értelmiségét, ha nyakába janicsár 
vezetőket ültetnek, és minden eszközzel igyekeznek elfojtani a nemzeti hovatartozás ősöktől 
örökölt érzését, akkor az érintett közösség egy lélekrablás áldozata. "A történelem során a 
moldvai csángómagyar közösség egy ilyen fájdalmas lélekrablás áldozatává vált" - jelentette 
ki a politikus.  

 

Eltakart arccal emlékeztek meg a tizenhárom vértanúról Aradon 

Járványellenes intézkedések mellett emlékeztek meg a magyar forradalom és szabadságharc 
172 évvel ezelőtt kivégzett tábornokairól Aradon. A Megbékélés parkjában, a Szabadság 
szoborcsoport mellett tartott beszédében Mile Lajos, Magyarország kolozsvári főkonzulja 
kijelentette: az 1948-ban kialakított törvényi keretek ma is érvényesek és korszerűek. Az 
aradi tizenhármak és az első magyar miniszterelnök vértanúsága a főkonzul szerint azt üzeni 
a jövendő magyarjainak, hogy az áldozatként hullatott vérből mindig új élet sarjad. „Nem 
engedhetünk a 48-ból mert korszerűen gondolkodunk a jelen folyamatairól és a jövőnkről, 
hűen 1848-49 haladó szellemiségéhez. Nem engedünk szabadságunknak, független 
államiságunknak és nemzetünk polgárosodásának eszméjéből” – fogalmazott a főkonzul. 
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Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját 
adták át Sepsiszentgyörgyön 

Down-szindrómával élő óvodás gyermekek fejlesztőközpontját adták át pénteken 
Sepsiszentgyörgyön, a létesítményt a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház építette a 
magyar kormány támogatásával. Grezsa István, az óvodafejelsztési programért is felelős 
miniszteri biztos köszöntésében elmondta: a program keretében a sepsiszentgyörgyi az 
egyetlen óvoda, amelyet értelmi fogyatékos gyermekeknek építettek. Úgy vélte: indokolt volt 
az intézmény létrehozása, mert látják, hogy a határon túli magyar közösségekben 
hiányoznak a hasonló intézmények. A miniszteri biztos hozzátette: az épülő óvodák mind 
Bethlen Gábor gondolatának a jegyében születtek. 

 

A Szövetséggel új korszak kezdődik  

A Szövetség létrejöttével egy új korszak kezdődik a felvidéki magyarok életében – állítja 
Forró Krisztián. A Szövetség múlt szombaton megválasztott országos elnökével a Ma7 
készített interjút. Forró Krisztián szerint a fiatalok jelentik a jövőt, akiket ebbe az új 
korszakba mindenképpen be kell vonni. „Az 1998-as pártegyesítés kapcsán még nincsenek 
közvetlen tapasztalataim, nem voltam részese a történésnek. Tény és való, teljesen más volt 
a helyzet, amikor a három párt egyesült, volt egy nagyon egyértelmű közösségi elvárás, 
ugyanis Mečiart kellett legyőzni. Egy olyan kormányt, amely a felvidéki magyarokat, de 
egész Szlovákiát rendkívül negatívan érintette. Ráadásul az akkor egyesülő három párt 
világnézetileg is közelebb állt egymáshoz” – emelte ki. A Szövetségről elmondta:  „Nyitottak 
vagyunk mindenki előtt, aki vállalja a munkát, senkit sem fogunk elutasítani. A Szövetség 
akkor lesz erős, ha minél többen csatlakoznak hozzá.” 

 

Erős és megtartó közösség – lezajlott a Szlovákiai Magyar 
Pedagógusok Országos Találkozója 

Rozsnyó helyett Komáromban tartották meg a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 26. Országos 
Találkozóját pénteken. Az érdeklődők az online térben figyelhették az eseményeket. A 
pedagógusszövetség hagyományos díjait szűk körben osztották ki az arra érdemes 
tanároknak. Az SZMPSZ Országos Elnöksége döntése alapján a Felvidéki Magyar 
Pedagógus Díjat Sándor Anna kapta. 
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Vajdaság számos településén emlékezett a magyarság az aradi 
vértanúkra 

Vajdaság számos településén emlékezett a magyarság az aradi vértanúkra. 
megemlékezéseket tartottak Adán, Topolyán, Magyarkanizsán, Kishegyesen és Zentán is. Az 
Eleméren megtartott vajdasági központi megemlékezés szerdán a helyi Szent Ágoston 
templomban celebrált gyászmisével kezdődött. A gyászünnepen Pintér Attila, Magyarország 
belgrádi nagykövete és Hajnal Jenő, az MNT elnöke mondott beszédet. „Minden ünnepnek, 
emléknapnak megvan a maga üzenete a ma, a jelen számára. Úgy gondolom, október 6-a a 
nemzeti összefogás, a nemzeti összetartozás üzenetét közvetíti számunkra” – mondta 
beszédében Pintér Attila. 

 

Az 1848–49-es szabadságharc vértanúira emlékeztek Kárpátalján 

A kárpátaljai magyarság hagyományosan Nagyszőlősön, báró Perényi Zsigmond, Ugocsa 
vármegye mártírhalált halt főispánjának a szobránál tartotta szerdán központi 
megemlékezését az 1848–49-es forradalom és szabadságharc vértanúiról. A rendezvény 
ünnepi szónoka, Szilágyi Mátyás beregszászi magyar főkonzul Perényi Zsigmondra 
emlékezve kiemelte, hogy a főispán „a magyar nyelv hivatalossá tételének, a magyar ifjúság 
nemzeti szellemű nevelésének, a közigazgatás modernizálásának és a teljes magyar politikai 
rendszer reformjának, a mezőgazdaság fejlesztésének élharcosa volt”, olyan 
reformpolitikus, akire méltán büszke az anyaországi és a külhoni magyarság. 

 

Újraválasztották Brenzovics Lászlót a KMKSZ XXXII. közgyűlésén 

Megerősítette elnöki pozíciójában Brenzovics Lászlót a KMKSZ XXXII. közgyűlése 
vasárnap. A fórumon Brenzovics László, a szervezet elnöke, illetve Bocskor Andrea Fideszes 
EP képviselő is online vett részt. „A KMKSZ Ukrajna legrégebbi érdekvédelmi szervezete, 
amely egyben első a Kárpát-medencében, megtörhetetlen és legyőzhetetlen” – jelentette ki 
elnöki beszámolójának elején Brenzovics László, aki visszatekintett az Ukrajna függetlenné 
válása óta eltelt harminc évre, s azokra az eseményekre, amelyek befolyással voltak a 
kárpátaljai magyarság jelenére és jövőjére. A kárpátaljai magyar politikus ismertette a 
KMKSZ szilárd véleményét: „A KMKSZ Ukrajna Alkotmányának, az ukrán–magyar 
alapszerződésnek megfelelően továbbra is úgy véli, hogy joga van az anyanyelven történő 
oktatáshoz és a szabad nyelvhasználathoz az élet minden területén. Jogaink mellett 
továbbra is kiállunk!” 
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