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Rétvári: Makovecz-program a határon túli magyar hallgatókért 

Csaknem négyszáz külhoni magyar hallgató részesülhet a Makovecz-ösztöndíjban, amelyre 

a kormány 234 millió forintot fordít – közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára kedden, Budapesten. Rétvári Bence az ELTE Kárpát-medencei 

magyar nyári egyetemének megnyitóján kifejtette: a Kárpát-medencei program célja, hogy 

„bárki, bárhonnan, bárhová el tudjon menni” pár hónapra vagy félévre tanulmányokat 

folytatni, illetve oktatni. A „magyar Erasmus” a hallgatókat és oktatókat egyaránt segíteni 

akarja ebben – jelezte. A program támogatási kerete a hallgatók számára 234 millió forint, 

míg a magyarországi oktatók kiküldésére az oktatói ösztöndíjprogram keretében 140 millió 

forintot különítettek el. A régiós megoszlásban Erdély áll első helyen, amelyet Felvidék, 

Kárpátalja és a Vajdaság követ. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy hasonló 

ösztöndíjprogram jön létre a jövőben a V4-ek országai között. Kitért arra is, hogy egységes 

felsőoktatási térben gondolnak, és ebben a magyar identitásnak nagyon fontos szerepe 

van. A globalizációval szemben a nemzeti érdekben és képviseletében hisznek – 

hangsúlyozta. 

 

Cél a külhoni magyar jogászképzés megerősítése 

A külhoni magyar jogászképzés megerősítésének fontosságát hangsúlyozta a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár kedden a fővárosban. Szilágyi Péter azokat a 

határon túli magyar fiatalokat köszöntötte, akik a Szász Pál ösztöndíjprogram keretében 

szakmai gyakorlatukat kezdték meg a Budapesti Ügyvédi Kamaránál. A helyettes 

államtitkár köszöntőjében kiemelte: a múlt században élt erdélyi magyar jogászról 

elnevezett, immár ötödik alkalommal meghirdetett ösztöndíjprogram létrehozásával az 

volt az államtitkárság célja, hogy megerősítse a külhoni magyar jogászképzést és olyan 

szakértői gárdát hozzon létre, amely a nemzet iránt elkötelezetten, magabiztosan jár el a 

szakmai kérdésekben, és versenyképes tudásával hozzájárul a magyar jogász szakma 

nemzetközi megbecsültségéhez. Szilágyi Péter hozzátette: a külhoni magyar régiókban 

történő érdekérvényesítés jövőbeni ereje nagyban függ a jogászgeneráció felkészültségétől, 

a fiatal magyar jogászok elhivatottsága és megfelelő szakmai képzése így a nemzetpolitika 

számára kiemelt jelentőséggel bír. A Szász Pál ösztöndíjprogram első számú célja a magyar 

és a többségi nemzet jogi nyelvét egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat 

szerző jogászok képzése. 

 

Felelősek vagyunk egymásért és hazánkért 

Felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk szülőföldünkért és hazánkért - 

hangsúlyozta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára pénteken a XXII. Kárpát-medencei Szentlászló települések találkozóján 

M
a

g
ya

ro
rs

zá
g

  



 

 

 

 

 

 
3 

Búcsúszentlászlón. A helyettes államtitkár kiemelte: a 940 évvel ezelőtt trónra lépő Szent 

László király alakja összeköti a nemzetet és egységet teremt azok között, akik Szent László 

nevét viselő településeken élik mindennapjaikat. Szilágyi Péter úgy fogalmazott: a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság 2017-re azzal a céllal hirdette meg a Szent László-évet, 

hogy a nemzet emlékezetében megújítsuk azt, amit a lovagkirály ránk örökül hagyott: hogy 

felelősek vagyunk egymásért, felelősek vagyunk szülőföldünkért és hazánkért. A 

háromnapos rendezvény pénteki napja szoboravatással folytatódott, amelynek keretében 

leleplezték a Márkus Péter által készített Szent László-szobrot a település központjában. 

 

Orbán az európai jövővel összefüggő dilemmáit osztja meg a 
Tusványoson 

Idén 28. alkalommal rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábort, 

„Tusványos, a biztos pont” mottóval. A rendezvényen a hagyományoknak megfelelően 

felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának fideszes elnöke sajtótájékoztatón kiemelte: a keddtől vasárnapig tartó 

rendezvényen 28 sátorban tartják a programokat. „Tusványos a legkomolyabb erdélyi 

fesztivál, a szabadegyetemek szabadegyeteme” – tette hozzá a fideszes politikus. Utalva a 

program mottójára, Németh azt mondta: Tusványos a biztos pont mint szabadegyetem, 

hiszen 28 éves intézményről van szó. Biztos pont azért is, mert a magyar nemzetpolitika 

összefonódik Tusványossal, nagyon jelentős gondolatok születtek ott. Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöke a rendezvényt közéleti inkubátornak 

nevezte a sajtótájékoztatón. Jó látni – mondta –, hogy amiről úgy gondolták, csak egy jó 

buli lesz, már a harmincadik évéhez közeledik, átívelve pártpolitikán, pártokon. „Tusnádra 

csak az nem jön el, aki nem akar eljönni” – jelentette ki, közölve: idén is jelen lesznek 

RMDSZ-es politikusok. 

 

Székelyföldre látogat Klaus Johannis, Csíksomlyót is felkeresi 

Egy napos látogatást tesz július 18-án Székelyföldre Klaus Johannis államfő – jelentette be 

kedden Mădălina Dobrovolschi, az elnöki hivatal szóvivője. „Sok éve eltelt már az utolsó 

elnöki látogatás óta a két megyében. A látogatás célja jobban megismerni a helyi 

problémákat, tájékozódni a helyi közösségek mindennapjairól és azonosítani a régió 

fejlesztésének lehetőségeit” – fogalmazott Dobrovolschi. Az államfő Csíksomlyóra, a 

pünkösdi búcsú helyszínére is ellátogat. A szóvivő szavai szerint ugyanis Klaus Johannis 

ezzel is jelezni akarja, hogy nagy fontosságot tulajdonít a hagyományok ápolásának, a 

vallási szabadság tiszteletben tartásának, a helyhatóságok és az egyházak 

együttműködésének. Az elnök felkeresi még a csíkszentkirályi ásványvíz-palackozó 
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üzemet, a csíkszeredai megyeházán pedig a térség háromszáz választott önkormányzati 

képviselőjének és közigazgatási tisztségviselőjének jelenlétében tartandó tanácskozáson 

vesz részt. Johannis felkeresi a csíkszeredai Szent István Otthont, ahol kézművesekkel, 

őstermelőkkel és helyi idegenforgalmi vállalkozókkal is találkozik, jelezvén, hogy Hargita 

és Kovászna megye fejlődése szempontjából, de romániai brandként is fontosnak tartja a 

falusi turizmust és biogazdálkodást. Dobrovolschi szerint az államfő Sepsiszentgyörgyön 

fejezi be látogatását, ahol kis- és középvállalkozások, klaszterek és inkubátorházak 

képviselőivel találkozik. 

  

Kelemen szerint megkésett Johannis székelyföldi látogatása 

Megkésettnek tartja Klaus Johannis székelyföldi látogatását Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök, aki szerint jövő heti körútjával az államfő annak látszatát kelti, hogy a 2019-es 

államfőválasztásra készül. A szövetségi elnök a margittai Szabadság Feszten pénteken 

tartott előadásában elmondta, amikor évente kétszer-háromszor alkalma nyílik az 

államelnökkel beszélni, mindig elmondja, milyen gondokkal szembesül a magyar 

közösség. Kelemen emlékeztetett, 2015-ben azt javasolta Klaus Johannisnak, hogy 

Románia valamennyi politikai szereplője írjon alá egy többség-kisebbségi együttműködési 

paktumot, amelynek szerepe kivonni a kisebbségi kérdést a hatalmi harcokból. Az 

RMDSZ-elnök szerint az államelnök ezt a kérést azóta is tanulmányozza. Kelemen ismét 

bírálta Johannist amiatt, hogy berlini látogatása során modellértékűnek nevezte Romániát 

a kisebbségi kérdés tekintetében, Brüsszelben pedig óva intette a román kormánypártokat, 

hogy etnikai autonómiáról tárgyaljanak az RMDSZ-szel. A szövetségi elnök leszögezte 

ilyenről szó sem volt a román balliberális koalíció vezetőivel folytatott egyeztetéseken, a 

Cotroceni-palotában rendezett konzultáción pedig elmondták az elnöknek, hogy a magyar 

közösség körében nő a feszültség, a frusztráltság, mert nem történik meg azoknak a 

kérdéseknek a megoldása, amelyekben az államelnöknek is szerepet kell vállalnia. 

 

Valószínűleg folytatja a parlamenti együttműködést az RMDSZ a 
kormánykoalícióval 

Arra kell felkészülnünk, hogy a PSD-ALDE koalíció fogja vezetni jól vagy rosszul az 

országot 2020-ig – vélekedett Kelemen Hunor egy szerda délelőtti, aktuálpolitikai 

témákról szóló sajtóbeszélgetésen. „Nem vagyok baloldali beállítottságú, de azt látom, 

hogy ebben a fél esztendőben a kormánykoalícióval tudtunk valamit elérni, a másik 

oldalon csak konfliktusaink voltak, illetve viccelődéseink Basescuval” – tette hozzá. 

Elmondta: bár az RMDSZ frakciói augusztus második felében ülnek össze, hogy döntést 

hozzanak a kérdésben, de meglátása szerint folytatni fogják a parlamenti együttműködést 

a PSD-ALDE koalícióval. Az első féléves parlamenti ciklus kiértékelése jórészt 

befejeződött, és úgy látjuk, a koalíció részéről nyitottságot tapasztaltunk, és néhány fontos 
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kérdésben sikerült előrelépést elérni, mondta el az RMDSZ elnöke. Hozzátette: az is a 

megállapodás folytatása mellett szól, hogy semmiféle partnerség nélkül nem érdemes a 

parlamentben ülni, ugyanakkor a jelenlegi helyzetben nincs kivel tárgyalni az ellenzékből. 

A Grindeanu-kormány elleni bizalmatlansági indítvány kapcsán elmondta: Dragnea 

felajánlotta a kormámyra lépést az RMDSZ-nek, és ezt az ALDE is támogatta, de az 

RMDSZ nemet mondott - bár volt egy olyan forgatókönyv is, hogy egy meghatározott 

periódusra, 2017 végéig vagy egy egyéves periódusra vállaljanak kormányzati szerepet, 

nagyon konkrét célkitűzésekkel.  

 

Potápi: a felvidéki magyarság jövőjét a fiatalok szülőföldön való 
boldogulása jelenti 

El kell érni, hogy a felvidéki magyar fiatalok szülőföldjükön tudjanak boldogulni, családot 

alapítani, gyermekeket vállalni, mert ez biztosít jövőt a helyi magyar közösségnek – 

jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár Gombaszögi Nyári Tábor 

keddi megnyitóján. A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára köszöntőjében a 

nemzetpolitika legfőbb célkitűzéseiről, illetve a felvidéki magyarság megmaradásának és 

megerősödésének lehetőségeiről és eszközeiről beszélt. Hangsúlyozta: a legfőbb célkitűzés 

a Felvidéken a helyi magyar fiatalok elvándorlásának megállítása. Hozzátette: szükség van 

a már meglévő intézményrendszer erősödésére is, illetve arra, hogy a felvidéki magyarság 

egyházaiban és politikai képviseletében is megerősödjön. El kell érni, hogy újra legyen 

magyar párt a szlovák törvényhozásban, de még mielőtt az ehhez vezető megmérettetésre 

sor kerül, a felvidéki magyarságra idén ősszel megyei választás vár, amelyen a közösségnek 

össze kell szednie az erejét – fűzte hozzá Potápi Árpád János, aki egyúttal a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) jelöltjeinek támogatását kérte a táborozóktól. 

 

Pártjaik elmúlt egy évét értékelték az MKP és a Most-Híd vezetői 

Pártjaik elmúlt egy évét értékelték és célkitűzéseiket ismertették a szlovákiai Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) és a Most-Híd pártnak a vezetői a Gombaszögi Nyári Táborban 

szerdán tartott fórumukon. Menyhárt József a következő egy év fontos feladatának 

nevezte, hogy rugalmasabbá tegyék az MKP-t, az ezt célzó lépéseket a novemberi 

szlovákiai megyei választások után teszik meg. Menyhárt kiemelt fontosságú feladatnak 

minősítette a felvidéki magyar közösség gazdasági megerősítését, mivel a közösséget csak 

akkor lehet megtartani, ha erős gazdasági lábakon áll. Ezzel összefüggésben megemlítette 

a megújított Baross Gábor Tervet, amelyet a közösséget megerősítő terveik rendkívül 

fontos eszközének nevezett. Menyhárt a közelgő megyei választásokkal kapcsolatban 

kiemelte, hogy az MKP jelenleg erős képviselettel rendelkezik a megyei 
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önkormányzatokban, 5 megyében 41 képviselőjük van. Ezt a képviseletet meg akarják 

tartani, s lehetőség szerint meg is akarják erősíteni, fő céljuk, hogy minél több magyar 

jelöltet jutassanak be a megyei képviselőtestületekbe, ezért a következő időszakban a 

választók mozgósítására összpontosítanak majd. Ravasz Ábel, a Most-Híd alelnöke az 

elmúlt egy évet értékelve azt mondta: pártjukban – a kormányzati szerepvállalással – új 

korszak kezdődött. Elmondta: a Híd három területen akar előrelépés elérni, ezek a 

jogállamiság megerősítése, a régiófejlesztés és a kisebbségpolitika. A régiófejlesztéssel 

kapcsolatban a „sikerek kezdeteiről lehet beszélni” – mondta Ravasz Ábel, aki a 

kisebbségpolitikai célkitűzéseikkel kapcsolatban az oktatásfinanszírozási törvényt, a 

nyelvhasználati jogok terén megvalósított változtatásokat és a Kisebbségi Kulturális Alap 

létrehozását említette. 

 

Újra kinevezte a VMSZ államtitkárait a kormány 

Újra kinevezte a Vajdasági Magyar Szövetség államtitkárait a szerb kormány csütörtöki 

ülésén. Ez azt jelenti, hogy Kern Imre az Építésügyi, Közlekedési és 

Infrastruktúrafejlesztési Minisztériumban folytatja munkáját államtitkárként, Vicsek 

Annamária az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Minisztérium államtitkára maradt, 

Vickó Ferenc ezentúl is az Egészségügyi Minisztériumban tölti be ezt a tisztséget és Juhász 

Attila is a Mezőgazdasági Minisztériumban folytatja munkáját. A szerb kormány június 

30-án mentette fel tisztségéből az összes korábbi, Aleksandar Vučić kabinetjéhez tartozó 

államtitkárt, a törvény szerint ugyanis amikor megszűnik egy kormány mandátuma, azzal 

nemcsak a miniszterek, hanem az államtitkárok megbízatása is megszűnik. Az új, Ana 

Brnabić vezette kormány június 29-én tette le esküjét, másnap pedig a korábbi 

államtitkárok megbízatása is megszűnt. 

 

Varga Mihály: a magyar kormány mindig tekintettel van a 
kárpátaljai magyarok érdekeire 

A magyar kormány mindig külön gondol a kárpátaljai magyarokra, tudva, hogy milyen 

nagy gondokkal kell szembenézniük, de tudniuk kell, hogy a kormány mindig tekintettel 

van az érdekeikre – jelentette ki Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter a kárpátaljai 

Tiszapéterfalván. Varga Mihály hangsúlyozta, mindig is úgy gondolta, a nemzetgazdaság 

az egész magyar nemzet gazdaságát jelenti, s „a Kárpát-medence nem fal, hanem 

lehetőség”. A miniszter külön köszöntötte a kiállítást szervező, idén 20 éves Kárpátaljai 

Magyar Vállalkozók Szövetségét (KMVSZ), kiemelve a kárpátaljai magyar gazdasági élet 
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szervezésében játszott kiemelkedő szerepét. Megjegyezte, „a magyar gazdaság 

növekedésének tere a szomszéd országok magyarlakta régiói, ezért a gazdasági 

növekedésnek ki kell terjednie és magával kell húznia Kárpátalját is.” Örömtelinek 

nevezte, hogy olyan szervezet képviseli a kárpátaljai magyar vállalkozók és vállalkozások 

érdekeit, mint a KMVSZ. Elismeréssel szólt a szervezet azon törekvéséről, hogy a gazdasági 

alapok megerősítésével segítse elő a kárpátaljai magyarság megmaradását szülőföldjén, és 

jelezte, e cél eléréséhez a magyar kormány minden segítséget megad. Kifejtette: a magyar 

kormány az általa támogatott Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program 

keretében tavaly kétmilliárd forintnyi vissza nem térítendő támogatást nyújtott kárpátaljai 

magyar vállalkozóknak és vállalkozásoknak. A program sikerét látva a magyar kormány az 

idén 7,2 milliárd forint költségvetési támogatást és 20 milliárd forint kedvezményes 

hitelkeretet biztosít a kárpátaljai magyar gazdaságfejlesztési pályázatokra. 

 

Kárpátalja magyarsága a Rákóczi-szabadságharc első győztes 
csatájára emlékezett Tiszaújlakon 

Kárpátalja magyarsága a Rákóczi-szabadságharc első győztes csatájának 314. 

évfordulójáról emlékezett meg a hagyományos Turul-ünnepség keretében vasárnap 

Tiszaújlakon. Az ünnepségen mondott beszédében Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyei közgyűlés elnöke hangsúlyozta, az anyaországnak segítenie kell a kárpátaljai 

magyarok boldogulását, szülőföldön történő megmaradását, hiszen a kárpátaljai 

magyarság boldogulása, jobb léte garanciája és jele a mindenkori összmagyarság 

megmaradásának és jólétének. Seszták emlékeztetve a Kárpátaljának nyújtott 

támogatásokra, kijelentette: a kárpátaljai magyaroknak mindig érezniük kell, hogy 

mellettük vagyunk. Zubánics László, az UMDSZ elnöke aggasztónak, a kárpátaljai 

magyarságot létében fenyegetőnek nevezte az ukrán parlament előtt lévő, a nemzetiségek 

anyanyelvű oktatásának ellehetetlenítésére irányuló új tanügyi törvény tervezetét. 

Zubánics arra kérte a magyar kormányt, hogy vesse latba minden befolyását az ukrán 

törvénytervezet elfogadásának megakadályozása érdekében. Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke beszédében köszönetet mondott Hennagyij Moszkal kormányzónak azért, hogy a 

kárpátaljai magyar pártokkal együttműködve mindent megtesz, hogy Kárpátalján 

nyugalom és béke legyen. A KMKSZ elnöke hangsúlyozta: "Ukrán barátainknak üzenjük, 

nem vagyunk ellenségeik, sőt a célunk közös – egy európai, demokratikus Ukrajna, egy 

jóléti állam, egy jogállam, amelyben tiszteletben tartják a kisebbségek jogait is.” 
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