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Kövér László: kiemelkedően jók a Kárpát-medencei magyar 
kapcsolatok 

Az Országgyűlés elnöke szerint a Kárpát-medencei magyar kapcsolatok – azaz a szorosan 

értelmezett nemzetpolitika – szempontjából összességében az elmúlt négy esztendő volt a 

legjobb és legsikeresebb, amely békeidőkben az utóbbi száz esztendőben a magyarságnak 

megadatott. Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki 

budapesti plenáris ülésén ezt több tényező szerencsés együttállásának tulajdonította, s 

kifejtette: a választópolgárok segítségével 2010-ben új fejezetet tudtak nyitni 

Magyarország legújabb kori történelmében, demokratikus módon le tudták zárni a 

posztkommunizmus két évtizedes, a nemzetpolitika szempontjából is súlyos 

ellentmondásokkal és bizonytalanságokkal terhelt korszakát. Hozzátette: 2010 után a 

magyar állampolgárság és a vele járó választójog európai módon történő kiterjesztésével 

sikerült közjogilag és a nemzetközi politikai térben is megerősíteni azt az erkölcsi 

értelemben megkérdőjelezhetetlen tényt, hogy „mi, Kárpát-medencei magyarok 

összetartozunk”. Kitért arra, hogy miután – a magyar emberek megfeszített munkájával és 

teljesítményével – a 2010-ben a pénzügyi összeomlás szélén tántorgó országot 

gazdaságilag „talpra állítottuk és megerősítettük”, 2014 és 2018 között a magyar 

gazdaságnak már volt ereje jól érzékelhető módon növekvő pénzügyi erőt állítani a 

nemzetpolitika mögé.  

 

Szijjártó Péter: a határon túli magyar közösségek álláspontja 
határozza meg a kormány nemzetpolitikáját 

A magyar kormány nemzetpolitikájában továbbra is az a meghatározó, hogy nem 

Budapestről kell megmondani, mi a jó a határon túli magyar közösségeknek, hanem nekik 

kell megmondani, milyen álláspontot képviseljen a kormány az érdekükben – mondta 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken az Országházban. A KMKF 

plenáris ülésén felszólalva a tárcavezető kiemelte: a döntéshozatalkor, a stratégia 

kialakításakor a kormány négy alapvetést tart szem előtt. A határon túli magyar 

közösségeknek előnyösebb, ha a szülőhelyük és az anyaország jó kapcsolatot ápol 

egymással, ezért Magyarország próbál sikertörténeteket építeni, amelyek kellő bizalmi 

alapot jelentenek, hogy a nehéz kérdéseket is a megoldás reményével tűzzenek napirendre 

– mutatott rá. Úgy vélte, a magyar kormánynak, parlamentnek, politikusoknak segíteni 

kell, hogy a határon túli magyar közösségek ott tudjanak megerősödni, ahol élnek; 

erőforrásként tekintenek rájuk, nem mint a kétoldalú kapcsolatok hátráltatóira. Kitért 

arra, ha meg kell védeni őket, akkor a nemzetközi politikai eszköztárt is alkalmazni kell, 

ügyüket nem lehet függetlennek tekinteni más politikai kérdésektől. Hiába fejtenek ki 
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nyomást Magyarországra nagyobb országok, nem engedhetnek abból, hogy a határon túli 

közösségek jogait mindenképpen meg kell védeni – jelentette ki.  

 

Kövér László: magyarok és a székelyek is súlyos árat fizettek az 
összetartozásért 

A nemzeti önazonosságért, összetartozásért a magyarok és a székelyek is súlyos árat 

fizettek, vigyázni kell hát rá - hangsúlyozta beszédében az Országgyűlés elnöke szombaton 

az 5. Budapesti Székely Bálon. Kövér László a rendezvény fővédnökeként kiemelte: ezen az 

estén a székely főváros, Székelyudvarhely és a nemzet fővárosa, Budapest szíve együtt 

dobbanhat. Emlékeztetett Illyés Gyula egy 1972-es feljegyzésére, melyben arról az 

élményéről írt, hogy egy magyarországi egyetemi felvételi vizsgán senki nem tudta, milyen 

nyelven beszélnek a székelyek. Tarlós István főpolgármester, az est védnöke arra hívta fel a 

figyelmet, hogy a székely zászló évek óta ott leng a főváros két legfontosabb épületén: az 

Országházon és a városházán. A városvezető szerint ez a rendezvény több, mint egy bál, 

mert szól a jótékonykodásról és ami még fontosabb: a nemzeti összetartozásról is. 

 

Kárpátaljai magyar festők munkáiból nyílt kiállítás Bonyhádon 

Kárpátaljai magyar festők alkotásaiból nyílt kiállítás kedden Bonyhádon, a Vörösmarty 

Mihály Művelődési Központban. A megnyitón a nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

kiemelte: Kárpátalja a nemzetpolitika kiemelt területe, a kormány az elmúlt években több 

programot indított az ott élő magyarság megsegítésére. Potápi Árpád János a kárpátaljai 

magyar festők alkotásaiból rendezett kiállítás megnyitóján hozzátette: a magyar kormány 

az óvodásoktól az egyetemi tanárokig, az egészségügyi dolgozókig minden kárpátaljai 

magyart segít abban, hogy "ne hagyja el szülőföldjét, és Kárpátalján a magyarságról ne 

csak most, hanem a jövőben is tudjunk beszélni". Mint mondta, a kárpátaljai művészeket 

úgy támogatták, hogy 2016-ban a Miniszterelnökség 16 millió forintért 138 alkotást 

megvásárolt tőlük. A gyűjteményből Magyarországon és a Kárpát-medence településein 

rendeznek kiállításokat, az alkotók bemutatkozhattak Budapesten és a Római Magyar 

Akadémián is. 

 

Gulyás: a csángók figyelmeztetnek, milyennek kell lennünk 

A csángók emlékeztetnek arra, hogy milyenek voltunk, anyanyelvük megőrzésével, 

hitükhöz, önazonosságukhoz és szülőföldjükhöz való ragaszkodásukkal pedig 

figyelmeztetnek, hogy milyennek kell lennünk – mondta Gulyás Gergely, a Fidesz 

parlamenti frakcióvezetője XXII. csángó bált megnyitó beszédében, szombaton, 

Budapesten. A Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Moldvai Magyarok a 

Moldvai Magyarokért Szövetség által szervezett eseményen a politikus kiemelte: “ha az 
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anyanyelv és a szülőföld szeretetét, a hitben és a népi hagyományokban való kitartást 

kellene egy melléknévben összesűrűsíteni, akkor arra a csángó lenne a legalkalmasabb”. 

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az alaptörvény kimondja, Magyarország az egységes magyar 

nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kívül élő magyarok 

sorsáért. A mai este arra példa, hogyan vállal egy határon túli magyar közösség felelősséget 

az anyaországi magyarságért - jelentette ki. 

 

Szijjártó Bukarestben: gyorsvasút épülne Budapest és Kolozsvár 
között 

Történelmi előrelépést hozhat Magyarország energiabiztonságában a magyar-román 

együttműködés – mondta az MTI-nek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

hétfőn Bukarestben, miután találkozott Teodor Meleșcanuval, a román diplomácia 

vezetőjével. A felek megállapodtak arról, hogy Románia 2020-ra megteremti a 

Magyarországra irányuló gázexport műszaki feltételeit, 2022-től pedig lehetőség nyílik 

jelentős mennyiségű, a Fekete-tengeren kitermelt gáz Magyarországra szállítására, miután 

magyar vállalatok kötötték le a gázszállítási útvonal teljes, évi 4,4 milliárd köbméteres 

szállítási kapacitását. „Ez az első olyan alkalom az utóbbi néhány évtizedben, amikor 

Magyarország nagy mennyiségben tud gázt vásárolni új, nem Oroszországhoz köthető 

forrásból” - mutatott rá a külügyminiszter. A tárcavezető beszámolója szerint egyetértés 

van Magyarország és Románia között abban is, hogy a térség első TGV-típusú gyorsvasúti 

összeköttetését Budapest és Kolozsvár között épüljön meg. Bejelentette: a magyar 

kormány egymilliárd forintot hagyott jóvá a Budapest- Kolozsvár közötti vasútvonalterv 

megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére. Szijjártó Péter az ukrán oktatási 

törvényről és a kétoldalú kapcsolatokban napirenden lévő kisebbségi kérdéseiről is 

egyeztetett Bukarestben Teodor Meleșcanuval. 

 

Döntött a szenátus: újra lehet alapítani a marosvásárhelyi római 
katolikus gimnáziumot 

Megszavazta a bukaresti szenátus szerdán a marosvásárhelyi római katolikus gimnázium 

újraalapításáról szóló törvényt. A felsőház döntéshozó kamaraként járt el a tanintézet 

ügyében, viszont az ellenzék az alkotmánybírósághoz fordul. A felsőházi honatyák végül 71 

támogató, húsz ellenszavazat és négy tartózkodás mellett elfogadták a jogszabályt, amelyet 

2017 decemberében a képviselőház is megszavazott. A római katolikus iskola 

létrehozásáról szóló törvény az intézmény jogi státusát kívánja rendezni, az áthelyezett 

osztályok visszavételéről dönt, az új osztályokba történő beiratkozást teszi lehetővé, 

továbbá a tanárok és az adminisztratív személyzet helyzetére is megoldást nyújt. Ennek 
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nyomán az államelnökön a sor, hogy kihirdesse a törvényt, ami az iskola újraalapításának 

utolsó lépését jelenti. „A szerdai döntés jó hír a magyar közösségnek, a kormánypártokkal 

kötött parlamenti együttműködési megállapodás kézzelfogható eredménye” – 

hangsúlyozta a szenátusi szavazást követően Kelemen Hunor szövetségi elnök. Szerinte az 

iskola törvény általi létrehozásával a legjobb megoldást választotta az alakulat, hiszen ezt 

nem lehet közigazgatási perrel megtámadni, a tanintézetet csak az szüntetheti meg, aki 

létrehozta: kizárólag a parlament. Az RMDSZ hírlevele által idézett Kelemen Hunor abban 

bízik, hogy Klaus Johannis államfő személyében partnerre lelnek, nem fogja visszaküldeni 

a törvénytervezetet a parlamentnek, és mihamarabb kihirdeti azt. 

 

Novák Katalin Kolozsváron: nagy az érdeklődés Erdélyben a 
Köldökzsinór program iránt 

Novák Katalin szerint nagy az érdeklődés Erdélyben a 2018 elejétől a határon túlra is 

kiterjesztett Köldökzsinór program iránt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

család- és ifjúságügyi államtitkára egy kolozsvári sajtótájékoztatón beszélt erről 

csütörtökön. Elmondta: még csak alig több mint egy hónap telt el azóta, hogy a határon 

túliak is igénybe vehetik a magyarországi családtámogatásokat, de máris látszik, hogy ez az 

egyik legnépszerűbb anyaországi program. Erdélyből már 423-an kérvényezték az 

anyasági támogatást, a babakötvényre pedig közel 200 kérvényt nyújtottak be. Az 

államtitkár szerint a program az anyaország és a határon túliak közötti „köldökzsinór” 

megerősítéséről szól. Amint részletezte, a köldökzsinór programnak két eleme van: az 

anyasági támogatás és a babakötvény. Bárhol a világon, ha magyar édesanyától vagy 

magyar édesapától vagy magyar szülőktől gyermek születik, jogosult a 64 125 forintos 

anyasági támogatásra. Hozzátette: a kérelmeket a magyar külképviseleteken lehet 

benyújtani legkésőbb fél évvel a gyermek megszületése után. A támogatásokkal a kormány 

anyagilag is el akarja ismeri azokat, akik magyar gyermeket vállalnak a világ bármely 

pontján. A babakötvényt a magyar gyerekek jövőjébe tett hosszú távú befektetésként 

mutatta be. Aki ezt igényli, a megszülető gyermeke számára nyitott számlán a magyar 

állam elhelyez 42 500 forintos kezdőtőkét. 

 

Kelemen: a parlamenti együttműködés eredménye a vásárhelyi 
iskola törvény útján történő létrehozása 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke azt nyilatkozta Budapesten a Kárpát-medencei Magyar 

Képviselők Fórumának (KMKF) pénteki ülésén, hogy a marosvásárhelyi római katolikus 

iskola törvény útján történő létrehozása a parlamenti együttműködési megállapodás 

kézzelfogható eredménye – tájékoztat az RMDSZ közleménye. „A Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) és a Népi Mozgalom Párt (PMP) – amely ugyanannak az Európai Néppártnak a 

tagja, mint az RMDSZ – alkotmánybíróságon akarja megtámadni a római katolikus iskola 
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megalapítására vonatkozó törvényünket. Ők ma azok, akik minden egyes alkalmat 

kihasználnak arra, hogy a román–magyar párbeszédet hátráltassák” – idézi a közlemény 

Kelemen Hunort. Az elnök szerint a tavaly megkötött parlamenti együttműködési 

megállapodást követően bár kormányozni hívták az RMDSZ-t, ennek feltételeit nem látták 

adottnak. A Szociáldemokrata Párt (PSD)–Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 

koalícióval kötött megállapodást 2018-ban is meghosszabbították, mert nem kívánnak 

elszigetelődni a parlamentben. „Ez egy laza együttműködés, amely azt feltételezi, ha meg 

tudunk állapodni egy-két kérdésben, akkor azokban a kérdésekben kölcsönösen 

támogatjuk egymást” – tette hozzá az Agerpres szerint. 

 

Szijjártó: a gazdaságfejlesztési program másfélezer őstermelőt és 
vállalkozót segít a Felvidéken 

A magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának keretében több mint másfélezer 

mezőgazdasági őstermelő, illetve kis és középvállalkozás kap támogatást az idei évben a 

Felvidéken, összesen 5,4 milliárd forint értékben – jelentette be Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter Pozsonyban, miután egyeztetést folytatott a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel. Szijjártó Péter a pozsonyi magyar nagykövetség új, 

integrált. a nagykövetség mellett a magyar intézetnek, a konzulátusnak és a gazdasági 

képviseletnek is helyet adó külképviseleti épületét adta át, majd a felvidéki magyar párt 

vezetőivel is találkozott.  A magyar diplomácia vezetője az egyeztetés után az MKP 

elnökével, Menyhárt Józseffel együtt tartott sajtótájékoztatóján a jó magyar-szlovák 

kapcsolatokból és a közös sikertörténetekből adódó lehetőségekről, illetve ezzel 

összefüggésében a felvidéki magyar közösség gazdasági megerősítését célzó 

támogatásokról beszélt. Elmondta: a szlovák kormánnyal történt megállapodás alapján 

megkezdődött a magyar kormány felvidéki gazdaságfejlesztési programjának 

megvalósítása, ennek keretében az idei évre 1521 pályázó nyert támogatást, összességében 

5,4 milliárd forint értékben. Menyhárt József, az MKP elnöke a sajtótájékoztatón a 

felvidéki magyar közösség tavalyi sikereiről, illetve idei terveiről beszélt. A sikerek kapcsán 

utalt a magyar kormány óvodaprogramjára és a gazdaságfejlesztő programra is. 

 

Orbán Viktor: Szerbiának és Magyarországnak együtt kell 
megvédeni a határait 

Szerbiának és Magyarországnak együtt kell megvédeni a határait, polgárai biztonságát és 

kulturális identitását is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a pénteki budapesti 
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magyar-szerb kormányülés után, az Ana Brnabic szerb kormányfő társaságában tett 

sajtónyilatkozatában. Szerbia mindig fontos szerepet játszott a történelmünkben, a 

biztonság szempontjából pedig a Balkán mindig kulcskérdés volt – mondta a magyar 

miniszterelnök. Egész Európa biztonságát veszély fenyegeti, Magyarországnak és 

Szerbiának együtt kell megvédeni határait, polgárai biztonságát és megőrizni kulturális 

identitását – hangsúlyozta. Orbán Viktor köszönetet mondott a szerb miniszterelnöknek a 

határok védelmében tett erőfeszítéseikért. Egyúttal megismételte: szükség esetén 

Magyarországra lehet számítani Szerbia déli határainak megvédésében. A szerb 

miniszterelnök kiemelte: a magyar-szerb kapcsolatok történelmi csúcsponton vannak, és 

kormánya mindent megtesz azért, hogy tovább építse ezt az együttműködést. Ana Brnabic 

kijelentette: országa hálás azért a támogatásért, amelyet Magyarország nyújt Szerbia 

európai integrációjához, így a szakmai segítségért, amelyet a szerb minisztériumok kapnak 

és azért is, amiért Magyarország határozottan képviseli Szerbia érdekeit Brüsszelben. 

Kifejtette: a jó kétoldalú kapcsolatok elsősorban a személyes barátságnak és 

elkötelezettségnek köszönhetők Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Aleksandar Vucic 

szerb államfő részéről, az elmúlt években ezekre a jó kapcsolatokra épültek a közös 

gazdasági és kulturális projektek. 

 

Pásztor István: Magyarország és Szerbia között egyre jobbak a 
kapcsolatok 

A folyamatos együttes kormányülések is azt bizonyítják, hogy Magyarország és Szerbia 

között egyre jobbak a kapcsolatok, melynek a haszonélvezői a vajdasági magyarok - 

nyilatkozta Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ezt azzal magyarázta, 

hogy a fejlesztések többsége főként Vajdaság területét érintik. A két ország 

együttműködése egyre jobban elmélyül, ugyanis nem volt még példa arra, hogy egyszerre 

tíz megállapodás aláírására kerüljön sor - húzta alá Pásztor István. A politikus hozzátette, 

a miniszterek kétoldali tárgyalásai során legalább 30 téma vetődött fel. „Ezekről nem úgy 

beszéltek ma a kormányülésen, mint egy hosszú távú vízióról, hanem olyan programokról, 

amelyeknek vonatkozásában egészen biztos vagyok, hogy az elkövetkező hónapokban 

konkrét előrelépések lesznek majd. Én úgy látom, hogy az is elképzelhető, hogy az idei 

évben lesz még egy kormányülés” – mondta a VMSZ elnöke.  

 

Az EBESZ kisebbségi főbiztosa Kárpátalja vezetőivel egyeztetett az 
ukrán oktatási törvényről 

Az új ukrán oktatási törvénynek kiegyensúlyozottnak kell lennie, és biztosítania kell a 

nemzeti kisebbségekhez tartozók jogát az anyanyelven történő tanuláshoz, egyúttal 
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biztosítania kell az államnyelv megfelelő szintű tanulását – jelentette ki Lamberto Zannier, 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségi főbiztosa 

Ungváron, ahol Kárpátalja megye vezetőivel és az ukrán külügyminiszter-helyettessel 

egyeztetett az új ukrán oktatási törvény alkalmazásáról. A kisebbségi főbiztos a 

megbeszélésen azt mondta, az oktatási törvényt meg kell vitatni a közösséggel, megfelelő 

módon kell tájékoztatni róla, hogy elkerülhető legyen a vele kapcsolatos viták 

átpolitizálódása. Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója a megbeszélésen 

hangoztatta, hogy az oktatási törvény ellentmond a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek 

Európai Chartájának, az ukrán nemzetiségi törvénynek, Ukrajna nemzetközi 

megállapodásainak és a szomszédos országokkal kötött szerződéseinek. Hangsúlyozta, 

meg kell engedni az Európai Unió nyelvein beszélő őshonos nemzeti kisebbségek 

anyanyelvű középiskolai oktatását, ezekből ugyanis Ukrajnában kevés van.  

 

Magyar Levente: reális esély van a magyar-ukrán viszony 
normalizálására 

Jelentős lépés történt a magyar-ukrán kapcsolatok normalizálásának irányába, a két 

ország baráti együttműködésének helyreálltása felé – jelentette ki Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Ungváron, ahol 

Vaszil Bodnar ukrán külügyminiszter-helyettessel az új ukrán oktatási törvény 

alkalmazásával, a határon átnyúló együttműködéssel és a határinfrastruktúra fejlesztésével 

kapcsolatos kérdéseket tekintették át. A háromórás megbeszélést követő sajtótájékoztatón 

Magyar Levente hangsúlyozta: a tárgyalás alapján úgy látja, most először reális esély 

mutatkozik a magyar-ukrán kapcsolatok normalizálására, hiszen az ukrán fél 

megerősítette azt, hogy a két ország kapcsolatait megterhelő oktatási törvény életbe lépése 

ellenére addig nem történik semmilyen változás a kisebbségi oktatási rendszerben, amíg 

azt a kisebbségek képviselőivel jóvá nem hagyatják. Elindul egy tárgyalássorozat az ukrán 

oktatási minisztériummal, a kárpátaljai magyar közösség képviselői február 14-én 

megbeszélést kezdenek Lilija Hrinevics oktatási tárcavezetővel – tette hozzá. Megjegyezte, 

az ukrán fél részéről Ungváron elhangzott vállalás fényében nagyon komoly reményt fűz 

ahhoz, hogy hamar megegyezésre tudnak jutni, ami azt jelenti, ahogy a jelenlegi status quo 

nem fog megváltozni, amíg nem jön létre olyan megállapodás az ukrán kormányzat és a 

kárpátaljai magyar kisebbség között, amelyet az utóbbi jóváhagy. 

 

KKM: semmifajta megállapodás nem született 

Semmifajta megállapodás nem született az ukrán oktatási törvényről, Ukrajna továbbra 

sem hajtja végre a Velencei Bizottság ajánlásait – közölte Menczer Tamás, a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium (KKM) helyettes államtitkára. Az ukrán sajtóban megjelent hírek 

szerint az ukrán külügyminisztérium megállapodásra jutott magyar partnerével az oktatási 
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törvény ügyében. A helyettes államtitkár azt írta: az ukrán médiában megjelent hír 

hazugság, a helyzet ezzel éppen ellentétes. Menczer Tamás kiemelte: „a magyar kormány 

álláspontja változatlan és sziklaszilárd”, Ukrajna mindaddig nem kezdheti meg az oktatási 

törvény végrehajtását, amíg nem állapodik meg minden kérdésben a nemzeti 

kisebbségekkel, így a kárpátaljai magyarokkal. „Örülünk annak, hogy a jelek szerint a 

konzultációk lassan megkezdődnek, a kárpátaljai magyarság számíthat a magyar kormány 

teljes támogatására” – fogalmazott. A helyettes államtitkár hangsúlyozta: a magyar 

kormány csak akkor fogja feloldani Ukrajna nemzetközi törekvéseit blokkoló politikáját, 

ha a kárpátaljai magyarok azt mondják, hogy az oktatási törvény minden részletéről 

megállapodás született. 
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