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Nem engedjük el üldözött magyarjaink kezét 

A Külhoni Magyarságért Díj egyik üzenete, a politikai azt fejezi ki, hogy nem engedjük el 

üldözött magyarjaink kezét - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes pénteken, az 

elismerések budapesti átadásán. A nemzeti ünnep alkalmából átadott kitüntetésnek három 

üzenete is van, egyrészt jelenti a nagyszerű emberek értékelését, másrészt az adott 

nemzetrész elismerése, jelzése annak, hogy a magyar állam figyel rájuk, szereti, az 

egyetemes magyar nemzet meghatározó részének tekinti őket - jelentette ki Semjén Zsolt. 

Hangsúlyozta: a díjnak van egy politikai üzenete is, mégpedig az, hogy üldözött 

magyarjaink kezét nem engedjük el. A mostani kitüntetések politikai üzenete szándékolt és 

tudatos, ugyanis azok az "erdélyi barátaink" kapják az elismeréseket, „akiket koncepciós 

módon hurcoltak meg”. Ezek az emberek magyarságukért üldöztetés szenvednek, és ezt 

azért csinálják velük, hogy megfélemlítsék a magyarságot: ne vállaljon közéleti szerepet - 

fejtette ki Semjén Zsolt. Kijelentette: világos jelzést küldünk barátainknak és 

ellenfeleinknek, hogy nem engedjük el az üldözött magyarok kezét. Semjén Zsolt kiemelte 

azt is, hogy akkor van megmaradás, ha a magyarság minden egyes nemzetrésze 

megmarad, ha elvész valamelyik, akkor „az egyetemes magyarság csonkul”. Az ünnepségen 

tíz Külhoni Magyarság Díjat adtak át, amelyet a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes javaslatára a kormányfő adományoz a külhoni magyar közösségek érdekében 

végzett közéleti, oktatási, kulturális, egyházi, tudományos, valamint a gazdasági 

önszerveződés területén végzett kiemelkedő munkáért. Idén kitüntetést kapott négy 

erdélyi politikus Antal Árpád András Sepsiszentgyörgy polgármestere, Mezei János 

Gyergyószentmiklós volt polgármestere, Ráduly Róbert Kálmán Csíkszereda 

polgármestere és Szőke Domokos Csíkszereda alpolgármestere. Díjat vehetett át a 

Felvidéken élő egyetlen jezsuita szerzetes, Puss Sándor, aki a Nagyszombati Jezsuita 

Rendház tagja. Kitüntették Zelei Miklós írót, aki 1994-ben kezdte kutatni a második 

világháború végén a szovjet-csehszlovák vasfüggönnyel kettévágott Kisszelmenc és 

Nagyszelmenc történetét. Díjat kapott a felvidéki Szőttes Kamara Néptáncegyüttes, a 

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma, 

valamint a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (Svédország) is. A 

díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára adta át. 

 

Szent László-év lesz 2017-ben 

Január elsején kezdetét veszi a 2017 végéig tartó Szent László-év - jelentette be szerdán 

Budapesten, sajtótájékoztatón a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 

Potápi Árpád János elmondta: az idei Szent Márton- és Márton Áron-emlékév sikerén 

felbuzdulva, a Báthory-Bem Hagyományőrző Egyesület és az Emberi Méltóság Tanácsa 

kezdeményezésére hirdették meg az emlékévet a lovagkirály trónra lépésének 940., szentté 

avatásának 825. évfordulója alkalmából. Mivel I. (Szent) László az első olyan Árpád-házi 
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uralkodó, aki összekapcsolja a közép-európai népeket, számítanak arra, hogy a magyarok 

mellett horvát, lengyel, román és szlovák civil szervezetek, egyházak és politikai szereplők 

is szerepet vállalnak az eseménysorozatban, és szeretnének határon túli helyszíneket is 

bevonni - ismertette az államtitkár. Jelezte, hogy az eseménysorozat költségeire 

államtitkársága 80 millió forintot különít el, számítanak a Márton Áron Emlékbizottság 

tagjainak közreműködésére is, világi fővédnöknek pedig Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 

felelős miniszterelnök-helyettest kérik fel. Potápi Árpád János elmondta: szeptember 

végére összeállítják a programok javarészét. Céljaik között említette, hogy új tartalmak 

jöjjenek létre a Szent László-év során, akárcsak azt, hogy meglévő értékeket mutassanak 

be, egyaránt megszólítva a szakmai és a nagyközönséget. 

 

Indoklás nélkül vonná vissza a kormány a csíksomlyói búcsú 
UNESCO-listára való jelölését 

Megakadályozná a Cioloş-kormány, hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön az UNESCO 

szellemi kulturális örökségi listájára. Már a 2011-ben elindított jelölési folyamat sem volt 

zökkenőmentes, a nehézségeket az elmúlt évek kormányváltásai csak fokozták, most pedig 

a teljes kezdeményezést elvethetik. A kulturális minisztérium hatáskörébe tartozó 

Országos Szellemi Örökségi Bizottság 2011 szeptemberében szavazta meg azt a javaslatot, 

amely szerint felterjesztik a szellemi világörökségi státusz elnyerésére a csíksomlyói 

búcsút. Az ehhez szükséges dokumentációt Kelemen Hunor kulturális minisztersége alatt 

állították össze, a jelöléshez szükséges iratcsomót 2012 márciusában küldte el a szaktárca 

Párizsba, az UNESCO székhelyére. Az elfogadott javaslat alapját Tánczos Vilmos 

néprajzkutató által összeállított dokumentáció képezte. A jelölési dosszié összeállítására 

létrehozott szakértői bizottság a búcsú vallásos és kulturális jelentőségét emelte ki. 

Románia első alkalommal terjesztett az UNESCO elé ilyen jellegű, vallási, kulturális 

örökségre vonatkozó javaslatot. Már akkor lehetett tudni, hogy az UNESCO bizottságának 

végleges döntése akár két évbe is telhet, a kormányváltások miatt azonban még hosszabb 

lett a procedúra. A bizottság néhány technikai jellegű kiegészítést kért, mivel az RMDSZ 

ekkor már nem volt kormányon, a kulturális minisztérium hatáskörébe tartozó Országos 

Szellemi Örökség Bizottság nem válaszolt a kérésre és lejárt a határidő. Hegedüs Csilla 

elmondta, hogy ebben az esetben szándékos mulasztásról beszélhetünk, és az egész 

procedúrát újra kellett indítani 2014-ben. 2014-ben, Kelemen Hunor második kulturális 

miniszteri mandátuma alatt újra beterjesztették a dokumentációt az UNESCO-hoz. “Ekkor 

már tanultunk az előző hibákból és az UNESCO-val való kapcsolattartásra engem jelölt ki 

Kelemen Hunor. Ez azért volt fontos, hogy akkor is megkapjuk időben a kérdéseket, ha az 

RMDSZ nem lenne ott a kulturális minisztériumban” – mondta el Hegedüs. A második 

esetben a kérdések szintén technikai jellegűek voltak, több fényképet kértek, illetve 
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bizonyítani kellett, hogy maximális országos védettséggel rendelkezik a csíksomlyói búcsú.  

“Azt tudjuk, hogy idén júniusban összeült az UNESCO szellemi örökség szakértői 

bizottsága és elemezte a dossziét, kiderült, hogy a benyújtott dokumentáció teljes volt, ezt 

követi még egy szavazás, akkor dől el tulajdonképpen, hogy a csíksomlyói búcsút felveszik 

vagy sem az UNESCO örökségvédelmi listájára, ha addig a kulturális minisztérium nem 

vonja vissza a jelölést. Hegedüs Csilla nyomatékosította, hogy az UNESCO bizottsága már 

döntött a kérdésben, csak a novemberi szavazás hiányzik, hogy a csíksomlyói búcsú 

felkerüljön a listára. Arra kérdésünkre, hogy milyen indokkal vonhatja vissza a kulturális 

minisztérium a csíksomlyói búcsúnak az UNESCO szellemi örökségi listájára való jelölését 

ebben fázisban, Hegedüs Csilla elmondta, hogy a jelölő országnak jogában áll visszavonni 

a jelölést, és félő, hogy a kulturális minisztérium élni is fog ezzel a jogával, de hogy mire 

hivatkozva teszik meg, azt elképzelni sem tudja. “Én csak állok és bámulok, én még 

életemben nem láttam ehhez hasonlót” - fogalmazott az RMDSZ kultúráért felelős 

ügyvezető alelnöke, aki hozzátette, hogy az RMDSZ-hez eljutott információk szerint a 

külügyminisztérium és a kulturális tárca a csíksomlyói búcsú UNESCO-listára való 

felkerülésének a megakadályozásán munkálkodik egy ideje, miután az UNESCO elfogadta 

és teljesnek nyilvánította a dokumentációt. Hegedüs Csilla kihangsúlyozta, hogy az 

RMDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a csíksomlyói búcsú valóban felkerüljön 

az UNESCO listájára, ezért minden érintettel tárgyalni fog a kérdésben és reméli, hogy 

jobb belátásra lehet bírni a minisztériumot. 

 

Erdélyt szétlopkodják – állítják a székelyföldi románok szószólói 

Az előadók által törvénytelennek ítélt visszaszolgáltatásokkal a románságot kiszorítják 

Erdély nagyvárosainak történelmi központjából, a két legjelentősebb román párt pedig 

sportot űz abból, hogy melyik borul jobban térdre az RMDSZ előtt, és ilyen kontextusban 

nem meglepő, hogy Erdélyt szétlopkodják – ilyen és hasonló kijelentések hangzottak el 

csütörtökön a 16. Marosfői Nyári Egyetemen, a székelyföldi románság hagyományossá vált 

Hargita megyei táborában. „Ellopott Erdély”. Nem magyar rendezvényen találkozhattunk 

ezzel a felütéssel, hanem a Marosfői Nyári Egyetem csütörtök délutáni előadásán, amelyet 

„törvénytelen” restitúciók témájában tartottak. A téma kivesézését Ioan Pop Sabău 

egyetemi tanár vitaindítójával kezdték, aki először az Ellopott Erdély-projektet ismertette: 

Marcel Bărbătei újságíróval 2013-ban, Gyulafehérvárról indították el a mozgalmat, mert 

szerintük rengeteg épületet, területet – köztük erdőt – törvénytelenül szolgáltattak vissza 

többek között „fantom-közbirtokosságoknak” vagy „úgynevezett magyar hagyományokkal 

rendelkező egyházaknak”. „Az illegális restitúció ellen tiltakozunk, amely a román érzelem 

ellen történik. Erdély városközpontjaiból kiszorítják a románságot, ebbe az RMDSZ is 

besegít, a román állam pedig túlzott jóindulattal viszonyul a kérdéshez. A Nemzeti 

Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt sportot űz abból, hogy melyik borul jobban 

térdre az RMDSZ előtt” – fogalmazott Pop Sabău. Az egyetemi tanár elmondta, alapvetően 
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pesszimista, de azért a mozgalmuknak már vannak megvalósításaik. „Ma már beszél a 

média erről a kérdésről, amely korábban tabunak számított. Az úgynevezett magyar 

hagyományokkal rendelkező egyházak nagy mennyiségű épületet és területet igényeltek 

vissza és egyre többet kapnak meg az államtól. Ugyanakkor 46 ezer hektár törvénytelenül 

visszaszolgáltatott erdőt már visszajuttattunk a román államnak” – részletezte. Mircea 

Bărbătei megjegyezte: a román állam a visszaszolgáltatások szempontjából nem államként 

viselkedik. Az állam helyett egyének döntenek, és mások mellett Mircea Duşa korábbi 

védelmi minisztert is megnevezte, mint aki felelős Erdély „ellopásáért”. Az újságíró főként 

az erdőlopásokról beszélt, amelynek művelőiként a politikusok mellett a 

közbirtokosságokat is megemlítette. Az előadás közben a marosvásárhelyi Unirea Elméleti 

Líceum épületének a visszaszolgáltatásáról rövidfilmet mutattak be, majd további 

felszólalások után a hallgatóságot is bevonták az eszmefuttatásba. 

 

Érdemi vizsgálat indulhat az EP-ben kettős állampolgárság ügyben 

Befogadta az Európai Parlament a Tamás Ilonka-ügyben benyújtott petíciót, megkezdték 

annak kivizsgálását – közölte Lomnici Zoltán, a felvidéki jogfosztottak érdekeit nemzetközi 

fórumokon képviselő Emberi Méltóság Tanácsának (EMT) elnöke augusztus 18-án. 

Lomnici Zoltán több mint egy éve nyújtotta be a panaszt Tamás Ilonka és jogfosztott társai 

ügyében. A 104 éves Tamás Ilonka örömmel fogadta a hírt, de megjegyezte, hogy nem érti, 

miért kellett ennyi időt várni a befogadásra, hiszen teljesen egyértelmű jogsértéseket tár 

fel a petíció. Az EMT elnöke az MTI-nek adott nyilatkozatában kifejtette, Tamás Ilonka hat 

évvel ezelőtt fordult hozzá, hiszen „minden jogától megfosztották”: törölték a 

lakcímnyilvántartásból, megvonták a választójogát és érvénytelenítették a személyi 

igazolványát. Felidézte, a sokat vitatott szlovák állampolgársági törvény alapján – 

amelynek jelenlegi formáját 2010 júniusában fogadták el – már ezren veszítették el szlovák 

állampolgárságukat, köztük több tucatnyian a magyar állampolgárság megszerzését 

követően. A szlovák állampolgárságuktól megfosztott felvidéki magyarok csoportjának 

egyik legismertebb tagja azért döntött úgy, hogy nemzetközi jogi fórumhoz fordul, mert a 

szlovák alkotmánybíróság 2014 szeptemberében hozott határozata után a Szlovákiában 

lehetséges összes jogorvoslati lehetőség kimerült számára. Lomnici Zoltánt levélben arról 

tájékoztatta a EP Petíciós Bizottsága, hogy a petícióját befogadták, s megküldték azt a 

brüsszeli Európai Bizottságnak véleményezésre. Egyben kikérték Szlovákia álláspontját is. 

Ez utóbbival kapcsolatban Lomnici megjegyezte: „Nem vitás, hogy a szlovák állam az 

Európai Unió emberi jogokat védő normarendszerét megsértette”. Kifejtette, hogy 

mindenre dokumentumai vannak, amikor állampolgársági alapon jogokat vontak el, azaz 

jogfosztottakká tették a kettős állampolgárokat. A meghallgatáson ezeket alá tudja 

támasztani. A petíció befogadása már most elégtételt jelent Lomnici számára. Mint ismert 

a 2012-ben benyújtott petíciót Jaroslav Paška, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) EP-
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képviselője szabálytalanul, de levetette napirendről. Az újabb, alaposabban kidolgozott 

petíciót Tamás Ilonka néni és a többi jogsértett 2015 júniusában adta be. Az Európai 

Uniónak saját emberi jogi normái vannak. Lomniciék ezeket szedték össze, úgy, mint az 

egészségügyi ellátás-, a jogorvoslat megtagadása, a diszkrimináció, s e mellett jó pár 

európai bírósági ítéletre is hivatkoznak, amelyben ilyen jogsértésekkel foglalkoztak. A 

beadványt több szakember is átnézte, s rendben találta. 

A kettős állampolgárságért folytatott küzdelem ikonikus alakja, Dr. Tamás Aladárné, 

Ilonka néni, a Helytállásért-díj 2012-es kitüntetettje 2016. augusztus 22-én, 104 éves 

korában elhunyt. 

 

11 pontból álló koalíciós szerződést kötött a VMSZ és az SZHP 

11 pontból álló koalíciós szerződést kötött a Vajdasági Magyar Szövetség a Szerb Haladó 

Párttal. A vajdasági magyarság szempontjából fontos kérdések belekerültek a 

megállapodásba – mondta hétfői sajtótájékoztatóján Pásztor István pártelnök. 

Bejelentette, négy államtitkáruk lesz a szerb kormányban, az infrastruktúrával, a 

mezőgazdasággal, az oktatással és az egészségüggyel foglalkozó minisztériumokban. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elképzelései többek között az európai uniós integrációval, 

Vajdaság státusával és pénzelésével kapcsolatban, a nagyberuházásokra vonatkozóan, a 

mezőgazdasággal, kisebbségi kérdésekkel kapcsolatban belekerültek Szerb Haladó Párttal 

kötött koalíciós megállapodásba. „Örömmel tudom megállapítani, hogy az, amit a 

választási programban meghirdettünk az elfogadásra került a Szerb Haladó Párt részéről 

és részét képezi annak a kormányprogramnak, aminek a főbb elemeit a kormányfői 

expozéban Vučić elnök úr a múlt héten a parlament előtt el is mondott. A koalíciós 

megállapodáson túlmenően azt kell leszögeznem, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

megőrizte a politikai erejét, nemcsak a magyar szavazótestületen belül, hanem a szerb 

politikai színtéren is. Ha ez nem így lett volna, akkor mi koalíciós megállapodást nem 

kötöttünk volna” – mondta Pásztor István. A VMSZ részt vesz a végrehajtó hatalomban 

köztársasági és tartományi szinten, illetve mintegy 20 vajdasági önkormányzatban is. 

Pásztor István bejelentette, négy államtitkára lesz a pártnak a szerb kormányban: „az 

infrastruktúrával, a mezőgazdasággal, az oktatással és az egészségüggyel foglalkozó 

minisztériumokban lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek államtitkára. Ezek olyan 

területek, amelyek nagyon fontosak az érdekérvényesítés szempontjából. Ezek közül 

háromban az elmúlt két évben is volt államtitkárunk. Egy minisztérium van, amelyik új, az 

az oktatási minisztérium. Azért döntöttünk emellett a minisztérium mellet, mert úgy 

gondoljuk, hogy nagyon sok olyan nyitott kérdés van, amiket meggyőződésünk szerint 

jobban tudunk intézni amennyiben államtitkárunk lesz.” 
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Ismertették a VMSZ államtitkárjelöltjeit 

Ismertették a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárjelöltjeit. A VMSZ-nek a szerb 

kormányban 4 államtitkára lesz. A korábbi öt tisztségviselő közül három marad. Az 

egészségügyi minisztériumban, az építésügyi, közlekedési és infrastruktúraügyi 

minisztériumban, illetve a mezőgazdasági tárcánál nincs változás. Újdonságként azonban 

az oktatási minisztériumban is lesz képviselője a pártnak. Az államtitkárokat hivatalosan 

néhány héten belül nevezik ki. A Vajdasági Magyar Szövetség a hatalmi többség részét 

képezi a szerb államvezetésben, a Szerb Haladó Párttal vasárnap írt alá 11 pontból álló 

koalíciós szerződést, mely egyebek mellett a gazdaságra, az állampolgárok 

életszínvonalának javítására és a Vajdaság fejlesztésére terjed ki. Pászto Bálint 

frakcióvezető elmondta: „négy államtitkára lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek. 

Hárman olyan emberek, akik az előző mandátumban is államtitkárként tevékenykedtek és 

van egy új államtitkárunk. Az infrastruktúra fejlesztési minisztériumban Kern Imre marad, 

az egészségügyiben Dr. Vickó Ferenc, a mezőgazdaságiban Juhász Attila. Az oktatási és 

tudományügyi minisztériumban Vicsek Annamária lesz államtitkár, aki az előző két éves 

mandátumban ugyanezekkel az ügyekkel foglalkozott parlamenti képviselőként. Tehát a 

tevékenység marad, a helyszín változik az ő esetében.” 

 

Pásztor István a népszavazáson való részvételre buzdítja a vajdasági 
magyarokat 

A VMSZ elnöke a hatalmi koalícióról szóló megállapodás mellett a kötelező betelepítési 

kvótáról szóló 2016-os magyarországi népszavazásról is beszélt hétfői szabadkai 

sajtótájékoztatóján: Vajdaságban megközelítőleg 150 ezer embernek van magyar 

állampolgársága, hogy közülük hánynak van szavazati joga és hányan kívánnak élni 

szavazati jogukkal, azt nem tudom megmondani ‒ nyilatkozta újságírói kérdésre 

válaszolva Pásztor István. A kisebbségi magyar pártelnök arra buzdítja a határon túli 

szavazókat, hogy ‒ ahogyan két évvel ezelőtt ‒, most is vegyenek részt a voksoláson. A 

Vajdasági Magyar Szövetség arra fogja bíztatni támogatóit, hogy a nemet karikázzák be az 

október másodikán esedékes népszavazáson. Meggyőződésem, hogy senki sem dönthet a 

fejünk felett arról, hogy kivel élünk együtt ‒ fogalmazott Pásztor. Ebben a pillanatban akár 

tűnhet úgy is, hogy ez a kérdés egy magyarországi belügy, de mindenképpen egy nemzeti 

ügy ‒ mondta a pártelnök. Azon túlmenően pedig egy precedens értékű ügy, ugyanis arról 

szól a történet, hogy felülírhatja-e valaki kívülről az állami szuverenitásból fakadó döntést 

vagy sem ‒ emelte ki, hozzátéve, hogy ezen a vonatkozáson az említett referendum nem 

csak magyar belügy, de európai ügy is, és elképzelhető, hogy holnap, holnapután a döntés 

kimenetele a Szerbiában élő magyaroknak is fontos lehet. A VMSZ a tervek szerint ősszel 

tájékoztató kampányt szervez Vajdaságban ‒ tudta meg a Vajdaság Ma Pásztor Istvántól. 
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Az államalapításra emlékeztek a magyarok Kárpátalján 

Kárpátalja-szerte több helyszínen emlékezett meg szombaton az ukrajnai megye 

magyarsága államalapító Szent Istvánról, a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ)hagyományosan a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta, a 

rendezvényen magyar állami kitüntetéseket adtak át kárpátaljai magyar pedagógusoknak. 

Az aknaszlatinai Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisével kezdődő 

megemlékezésen Nagy Bercel, a Miniszterelnökség össztársadalmi ügyek főosztályvezető-

helyettese a nemzeti összetartozás és az anyaország külhoni magyarság iránti 

felelősségvállalásának fontosságát hangsúlyozta. Az államalapítás ünnepét méltatva 

kiemelte: augusztus 20-án „hálát adhatunk Istennek, hogy megáldotta a honfoglalóknak 

azt az elhatározását, hogy itt hazát találjanak. Tisztelettel emlékezünk Szent István 

királyra, aki megalapította a keresztény magyar államot”. A helyi közösségre utalva 

hozzátette, „Aknaszlatinán különösen nagy tisztelettel és hálával emlékezünk a 

bányászokra, akik évszázadokon át sokszor az életüket is kockáztatták, amikor leszálltak a 

Föld gyomrába, hogy fölhozzák annak kincseit”. Ünnepi köszöntőjében Brenzovics László, 

a KMKSZ elnöke az ukrán parlament elnöke jelképesnek mondta, hogy a magyar szervezet 

az augusztus 20-i központi rendezvényét hagyományosan a magyar határtól távoli 

bányászvárosban tartja, a Szent István tiszteletére felszentelt templom mellett. 

Emlékeztetett arra, hogy pénteken volt a 25. évfordulója a moszkvai puccsnak, amely után 

felbomlott a Szovjetunió. A félelmetes világbirodalom azért esett szét, mert hazugságra 

épült - tette hozzá, rámutatva, hogy „ezzel szemben a mi nemzetünk, a magyar állam ezer 

éven át fenn tudta tartani magát, és fenn fog maradni a jövőben is”. A megemlékezésen 

Áder János köztársasági elnök nevében Nagy Bercel állami kitüntetéseket nyújtott át a 

nemzeti ünnep alkalmából a kárpátaljai magyar oktatás, tudomány és közélet három 

kiemelkedő szereplőjének. Kulin Judit, az ungvári 10. sz. Dayka Gábor Középiskola 

matematikatanára, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola matematika és 

informatika tanszéke adjunktusa a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatásban végzett 

kimagasló szakmai munkája és elhivatott pedagógiai tevékenysége elismeréseként Magyar 

Arany Érdemkeresztet vehetett át.  Pallagi Magdolna, az Izsnyétei Általános Iskola 

nyugalmazott tanára a magyar nyelv és kultúra, valamint hagyományok megőrzése iránt 

elkötelezett tanári pályája, továbbá a kárpátaljai magyarság körében végzett aktív 

társadalmi tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapott. Tarics 

Zoltán, az Ukrán Nemzeti Tudományos Akadémia Elektronfizikai Kutatóintézete 

tudományos titkára, a KMKSZ ungvári alapszervezetének elnöke a kárpátaljai magyar 

felsőoktatásban végzett tudományos és oktató munkája, valamint a magyar közösség 

megmaradását szolgáló közéleti tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetésben részesült. 

K
á
rp
á
ta
lj
a

  



 

 

 

 

 

 
9 

 

Potápi: hinni kell a közös jövőben 

Szent István ünnepe arra hív mindnyájunkat, hogy higgyünk magyar közösségünk 

jövőjében, és tegyünk azért, hogy utódaink hálásak legyenek ezért a hűségért - mondta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap, a drávaszögi 

Kiskőszegen, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) Szent István-

napi központi rendezvényén. Szent István király olyan széleskörű tiszteletet vívott ki 

magának, hogy ereklyéit, arannyal díszített szobrait a zágrábi székesegyháztól a budapesti 

Szent István Bazilikáig, a németországi aacheni dómtól a dubrovniki székesegyházig 

becses kincsként őrzik – hangsúlyozta. Mint fogalmazott: „koronája egész országunk 

jelképe, a teljes nemzet kifejezője”. Az államtitkár emlékeztetett, hogy ezer esztendővel 

ezelőtt Magyarország vármegyéit létrehozó, egyházát megalapító István király szilárd és 

időtálló államot szervezett. Hiszen István korának fontosabb európai államai: a Bizánci és 

a Német-római Birodalom vagy a Kazár Kaganátus, már rég a múlté – tette hozzá. 

Országok és népek sora tűnt el azóta Európa térképéről – jelentette ki, majd hozzáfűzte: 

ezzel szemben az István király alapította Baranya megye vagy a pécsi püspökség ma is 

létezik. „Ennek köszönhetjük, hogy ezen a napon Szent István ünnepét itt, Kiskőszegen, 

együtt, magyarul ünnepelhetjük, éppúgy, mint ahogy teszik ezt nemzettársaink szerte a 

Kárpát-medencében, vagy a diaszpóra magyar közösségeiben” – húzta alá. Kiemelte, hogy 

ma, 2016-ban, ezen hagyatékra emlékezve kaptunk útmutatást első királyunktól: „küzdeni 

hazánkért, kitartani és hinni a nemzet jövőjében”. Potápi arra ösztökélte a horvátországi 

magyarokat, hogy vegyenek részt a horvátországi, szeptember 11-i előre hozott parlamenti 

választásokon, válasszák a magyar listát és szavazzanak a HMDK-ra. „A horvátországi 

magyarság jövője fontos a magyar kormány és a nemzet számára” – mondta. A politikus 

szerint lényeges, hogy a HMDK-ban, amely a délszláv háború idején egyedül állt ki a 

magyar közösségért, ma is megvan a nemzeti elhivatottság. Az államtitkár jelezte, hogy 

Európában elsőként Magyarországon hívnak minden állampolgárt, hogy az október 2-ai 

népszavazáson álljon ki a Szent István értékű Európáért. A politikus arra buzdította a 

horvátországi magyar állampolgárokat, hogy szavazatukkal ők is járuljanak hozzá a 

kvótareferendum sikerességéhez. „Ne engedjük, hogy kényszerbetelepítéssel verjék szét 

hazánkat és változtassák meg Európa vallási, etnikai és kulturális térképét” – fogalmazott 

a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. 
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