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Orbán: minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország 
jövője 

Minden magyarra számítunk, akinek számít Magyarország jövője – jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök szombaton Budapesten, az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. 
évfordulóján tartott ünnepi beszédében. A kormányfő a Bajcsy-Zsilinszky út és az Andrássy 
út kereszteződésénél felállított, nemzeti színű zászlókkal feldíszített színpadon mondta el 
beszédét azt követően, hogy a helyszínre megérkeztek a Civil Összefogás Fórum (CÖF) – 
Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) szervezte Békemenet résztvevői is. 
Értékelése szerint mára van "saját magyar világunk és magyar életünk", és van 
alkotmányunk is, amely garantálja, hogy soha többé ne tehessék meg azt, amit '56-ban és 
2006-ban tettek velünk. Hozzátette: átlépték a nemzetrészeket elválasztó határokat, és újra 
egyesítették a magyarokat. Ehhez – folytatta – sok millió egybehangzó akarat és szorgalmas 
kéz kellett, de – tette hozzá – az sem ártott, hogy volt egy "épkézláb és cselekvőképes" 
kormány. 

 

Több mint kétezer Kárpát-medencei külhoni fiatal ünnepelt 
Budapesten 

Több mint kétezer Kárpát-medencei középiskolás és egyetemista vett részt a Rákóczi 
Szövetség Gloria Victis 1956-os emlékünnepségén Budapesten október 21. és 23. között – 
közölte a szervezet kedden az MTI-vel. Mint írták, a Rákóczi Szövetség egyik legismertebb 
és legnagyobb hagyományú ifjúsági rendezvénye 1992 óta a Gloria Victis emlékünnepség, 
amelynek legfőbb célja, hogy a forradalom és szabadságharc emlékét átadja a fiataloknak a 
helyszínekhez és élményekhez kapcsolva. 

 

Potápi: 1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért 
harcoltak 

1956 hősei függetlenségért, demokráciáért és emberségért harcoltak – mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Bonyhádon, a 
forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján. A politikus a megemlékezésen hozzátette: 
amikor ma meg akarjuk védeni a felkelés becsületét, akkor önmérsékletre, határozott 
kiállásra és az igazságtalanok elítélésére van szükség. Az államtitkár előző nap Dombóváron 
is beszédet mondott, ahol kiemelte: "az elmúlt tizenegy évben olyan Magyarországot 
keltettünk életre, ahol minden magyar felelős minden magyarért, határon innen és túl". 
Kijelentette: a jövő évi választáson arról is dönteni kell, hogy "hogyan folytassuk". 
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A moinești-i ügyészség továbbra sem lát bűncselekményt az 
erőszakos úzvölgyi temetőfoglalásban 

A Moinești városi ügyészség továbbra sem látja, hogy bűncselekmény történt volna 2019. 
június 6-án, amikor nacionalista románok több ezres csoportja erőszakkal behatolt az 
úzvölgyi katonatemetőbe, hogy ott felszentelje és megkoszorúzza a román hősöknek 
létrehozott parcellát. A megismételt vizsgálatot lezáró, hasonló tartalmú ügyészségi 
rendeletet az egyik feljelentő fél, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) sajtóirodája 
ismertette szombati közleményében. Az EMSZ összefoglalója szerint a vizsgálat során 
ezúttal is kizárólag román tanúkat hallgattak meg, akik azt vallották, hogy nem történt 
rendzavarás, noha ezt számos videófelvétel cáfolja. A román tanúk beszámolói szerint épp 
a jelenlévő magyar közösség képviselői viselkedtek úgy, hogy az erőszakos cselekedethez 
vezethetett volna, de „szerencsére” a románok nem válaszoltak a provokációra. Az ügyészség 
kitért arra, hogy a csíkszentmártoni önkormányzat nem tett feljelentést a katonatemető 
kapujának megrongálása miatt, ezért ejtette a rongálásra vonatkozó vádat.  

 

EMSZ: magyar elnevezése miatt utasította el a törvényszék az 
alakulat bejegyzését 

A bukaresti törvényszék azzal indokolta az Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzésének 
elutasítását, mert annak hivatalos megnevezésében a „magyar” elnevezés is szerepel – 
közölte vasárnap a politikai alakulat. Az EMSZ sajtóirodája közölte, a szövetség képviselői 
kézhez kapták az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP és a Magyar Polgári Párt (MPP) 
fúziójának elutasítására vonatkozó bírósági indoklást. „A most kiközölt indoklás szerint az 
Erdélyi Magyar Szövetség bejegyzése azért nem lehetséges, mert annak hivatalos 
megnevezésében a magyar elnevezés is szerepel” – olvasható az EMSZ közleményében. Az 
EMNP és az MPP vezetőinek az indoklás birtokában immár lehetőségük van fellebbezni, 
melyet határidőn belül meg is tesznek.  

 

Potápi: gazdasági erőt megteremtő tudás is kell a nemzetrészek 
megerősítéséhez  

A magyar nemzetrészek megerősítéséhez gazdasági erejüket megteremtő és azt fenntartó 
tudás is szükséges – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott 
a Felvidéki Mentorprogram megnyitóján csütörtökön. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága, a Design Terminal és a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetsége 
együttműködésével a Felvidéken megvalósuló mentorprogram kiemelt feladata, hogy 
fejlessze és bővítse a benne részt vevő vállalkozók kapcsolati és tapasztalati tőkéjét. Potápi 
Árpád János a megnyitón elmondta: a nemzetpolitikának egyik nagy előrelépése volt, hogy 
2015-től egyre inkább a szülőföldön való boldogulás támogatására figyeltek oda, vagyis arra, 
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hogy a külhoni magyarok a saját régiójukban, településükön tudjanak sikeresek lenni, jövőt 
találni és vállalkozni, s mindezzel hozzájárulni a magyarság megmaradásához a Kárpát- 
medencében.  

 

Átadták a magyar kormány támogatásával megújult révkomáromi 
Eötvös Utcai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolát 

A gyerekek tanítása, nevelése soha nem lehet kísérlet tárgya, mert ha az oktatást elrontják, 
akkor azt már sohasem lehet bepótolni - jelentette ki Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Révkomáromban, ahol 
csütörtökön beszédet mondott a magyar kormány támogatásával megújult Eötvös Utcai 
Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola ünnepélyes átadásán. A nemzetpolitikai államtitkár a 
beszédében a magyar intézményrendszer erősítésének fontosságára, annak megtartó 
erejére mutatott rá. "Nagyon fontos, hogy folyamatosan erősítsük és bővítsük a magyar 
intézményrendszert annak érdekében, hogy a magyar gyermekeket meg tudjuk tartani a 
magyar intézményrendszerben" - hangsúlyozta Potápi Árpád János. A nemzetpolitikai 
államtitkár az ünnepséget követően átadta a Nemzetpolitikai Államtitkárság által a járás 44 
iskolája tanulóinak biztosított sportszercsomagokat is, amelyekkel a magyar iskolás 
gyerekek egészséges testnevelési szokásainak kifejlődéséhez szeretnének hozzájárulni.    

 

Dömötör Csaba: A határon túli magyarok a legnehezebb időkben is 
őrizték ’56 lángját 

A parlamenti államtitkár hálával szólt azért is, hogy vajdasági nemzettársaink mindvégig 
kitartóan őrizték magyarságukat, kultúrájukat és közösségeiket. A szabadságharc után 
ezrével érkeztek magyarok az anyaországból a Vajdaságba, számuk a húszezret is elérhette. 
Fogadásukra több tábor is létesült, a visszaemlékezések szerint pedig a vajdasági magyarok 
nagy szeretettel és törődéssel fogadták az üldözötteket – hangsúlyozta Dömötör Csaba, a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára szombaton Szabadkán, az 1956-os 
forradalom és szabadságharc 65. évfordulóján szervezett vajdasági központi ünnepségen. 
Beszédének a közösségi oldalára is feltöltött részletében a politikus hálával szólt azért is, 
hogy a külhoni magyarok „a legnehezebb időkben is őrizték ’56 lángját”, és mindvégig 
kitartóan őrizték magyarságukat, kultúrájukat és közösségeiket is. „Magyarok generációi 
nem azért küzdöttek évszázadokon keresztül, nem azért védtek határokat, kereszténységet 
és ezeréves kultúrát, hogy ezeket bármilyen nehézség fuvallatára feladjuk. Ők sem tették, mi 
sem fogjuk. Túl hosszú utat tettünk meg ahhoz, hogy most már bármit is feladjunk” – 
fogalmazott Dömötör Csaba. 
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Hajnal Jenő: A tehetséggondozás a cél 

Tizenegyedik éve hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait a Magyar Nemzeti Tanács, 
amelyek célja a vajdasági magyar fiatalok szülőföldön való továbbtanulásának ösztönzése. 
„Minden évben azt látjuk, hogy nagy számban jelentkeznek és évről-évre rácsodálkozunk, 
mennyi tehetséges fiatal kerül ki a felsőoktatási intézményekből. Ez megerősít minket 
abban, hogy folytassuk a fiatalok továbbtanulásának támogatását” – fejtette ki Hajnal Jenő, 
a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Vajdasági Rádió és Televízió Fókuszban című 
műsorában. Hozzátette, az ösztöndíjpályázatok második köre most zárul le, és lehet 
hamarosan jelentkezni a Várady ösztöndíjra, mely a mesterképzést és doktoranduszok 
támogatását öleli fel. Kiemelte, külön jelentősége van a Vajdasági Jogászösztöndíj Program 
elindításának, mellyel a vajdasági magyar jogásztársadalom bővítése a cél. Hajnal Jenő az 
új oktatási stratégia kapcsán elmondta, koncepciókat dolgoz ki az MNT, majd ezekre épül 
fel az oktatási stratégia.  

 

Brüsszelben nem törődnek a nemzeti kisebbségekkel 

A magyar kormány támogatása nélkül a kárpátaljai magyarok magukra lennének utalva, 
hangsúlyozta a Magyar Hírlapnak adott interjúban Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A politikussal a kárpátaljai magyarok ellen irányuló, 
egyre súlyosbodó politikai támadásokról és arról is beszélgettek, hogy Brüsszel szemet huny 
az EU-hoz csatlakozni kívánó országban történő jogsértések felett. Brenzovics László a 
magyar kormány támogatása kapcsán elmondta: „Hálásak vagyunk, és köszönettel 
tartozunk Magyarország nemzeti kormányának ezért a következetes kiállásért, amit az 
elmúlt években a kárpátaljai magyarságért, jogaink megvédése érdekében tett. Fontosnak 
tartjuk, hogy a nemzetközi színtéren is folyamatosan napirenden tartják az ügyet.” 

 

Újabb eszközökkel gazdagodtak a „GENIUS” Tehetségpontok  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 12 millió forint értékű 
eszköztámogatásban részesítette a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány Tehetségpontjait. 
Ennek köszönhetően nyomtatókkal, fénymásolókkal, laptopokkal, scannerekkel, 
projektorokkal és egyéb technikai eszközökkel bővültek a tehetséges gyermekeket felkaroló 
pontok. Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány igazgatója örömét fejezte ki 
aziránt, hogy az eddigi 8 Tehetségpont 2021-ben 15-re bővült, így már egyre sikeresebb az 
alapítvány által indított tehetséggondozó program. A tehetségpontok vezetőinek és 
koordinátorainak eredményes évet és sok türelmet kívánt. Az eszközök beszerzéséhez 
szükséges pályázati támogatást a magyar állam biztosította, a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.  
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Újabb sikeres pályázókkal kötött szerződést az Economica Hungarica 
Alapítvány 

A magyar kormány idén is a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája mentén segíti 
a horvátországi magyarság gazdasági fejlődését. A program újabb mérföldkőhöz érkezett, 
hiszen nemrég ismét szerződéskötésekre kerülhetett sor. Csütörtökön kötött szerződést az 
Economica Hungarica Alapítvány (EHA) azon sikeres pályázókkal, akik falusi házat, illetve 
termőföldet kívánnak vásárolni, valamint a kezdő vállalkozók támogatására kiírt felhívás 
nyertes pályázójával. Az aláírásra az alapítvány székházában került sor. A földvásárlási 
pályázatnak két nyertese lett, a házvásárlási pályázaton pedig négy családot sikerült új 
otthonhoz juttatni. A kezdő vállalkozások indítására irányuló pályázatnak köszönhetően egy 
dályhegyi pályázóval sikerült szerződést kötni, jelenleg a pályázó üzleti képzése folyik. 

 

Szilágyi Péter: a magyarságnak mindig meg kellett küzdeni a 
szabadságért 

A magyarságnak mindig meg kellett küzdeni a szabadságért, és ma sincs ez másképp – 
mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 
helyi idő szerint szombaton a New York-i Magyar Házban tartott 1956-os emléktábla-
avatáson. "Akik 1956-ban elhagyták a hazát, a szabadságot keresték. Sok történettel, 
különböző indokok alapján keltek útra önök vagy őseik. Sokféle Magyarországot hagytak 
hátra, és így sokféle magyarságot képviselnek itt is" – fogalmazott a miniszteri biztos. 
Szilágyi Péter hozzátette: a magyar kormány sokszínű magyarságban gondolkodik, 
amelyben helye van az anyaországi, a külhoni és a diaszpórabeli magyarságnak is. 
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