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Orbán Viktor: a kormány és a cserkészszövetség közös értékalapon 
áll 

A Kormány és a Magyar Cserkészszövetség közös értékalapon áll – hangoztatta Orbán 

Viktor miniszterelnök vasárnap a Pest megyei Nagykovácsiban, az országos cserkésznap 

nyitóeseményén, a felújított Teleki-Tisza-kastély ünnepélyes átadóján. Az a hagyomány, 

világlátás és gondolkodásmód, amelyet a Magyar Cserkészszövetség és a kormány 

magáénak vall, egy tőről fakad – fogalmazott a kormányfő, remélve, hogy a jövőben jó 

ügyekben szövetségesei lehetnek egymásnak. A kormány és a szövetség közös célja olyan 

fiatalok nevelése, akik hisznek a magyarságot ezer éve megtartó értékekben, és „a jég 

hátán is megélnek”. „Nekünk természetes, hogy családban, hazában és az egymásért kiálló 

bajtársias szövetségben gondolkodunk. Hiszünk a magyarok határokon átívelő 

összetartozásában, valljuk, hogy a nemzet nem kitaláció, hanem egy élő közösség” – 

fejtette ki. A miniszterelnök hangsúlyozta ugyanakkor: „ha hagyjuk, a modern idők és az új 

kordivatok folyamatosan alááshatják azokat a kulturális alapokat, amelyek a cserkészeket 

cserkészekké, Magyarországot pedig magyar országgá teszik”. „Ezért nekünk ma jól felvert 

sátrak kellenek, amelyek a legerősebb viharoknak is ellent tudnak állni” – fogalmazott. 

 

Nemzetpolitikai államtitkár: a családok kiemelt helyet kapnak a 
következő négy évben 

A családok kiemelt helyet kapnak a következő időszak nemzetpolitikájában, a negatív 

demográfiai folyamatokat meg kell fordítani - hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár telefonon az MTI-nek szombaton Szarajevóból, ahol a 

Kommunikációs hídépítés a volt Jugoszlávia országainak magyar közösségei között című 

konferencián szólalt fel. "Ha nem lesznek utódaink, nem lesz nemzetpolitikánk, és nem 

lesz nemzetünk sem" - hangsúlyozta a politikus a konferencián, amely az első olyan 

rendezvény a volt Jugoszlávia területén, ahol az ott működő magyar intézményeinek 

képviselői oszthatták meg tapasztalataikat. Ezeket a közösségeket a hasonló történelmi 

múlt jellemzi - magyarázta Potápi Árpád János, majd hozzátette: ezen felül például 

Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában és Montenegróban alapvetően a mai Vajdaság, 

illetve a régi Dél-Magyarország területéről érkezett emberek leszármazottai élnek, akik a 

később tanulmányok, munka, vagy családi kapcsolatok miatt érkezettekkel együtt képezik 

a magyar közösségek magját.  A konferenciának helyet adó Boszniában néhány száz fős 

magyar közösség él, de "ők is szeretnének megmaradni magyarnak, és mi támogatjuk őket 

ebben" - tette hozzá.  
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A román szenátus is megvitatta a székelyföldi autonómiatervezetet 

A bukaresti képviselőház után a szenátus is megvitatta szerdán a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) által kidolgozott törvényjavaslatot, amely területi autonómiát irányozna elő a 

Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldnek. A 

Kulcsár-Terza József háromszéki képviselő által egyéni törvénykezdeményezésként 

beterjesztett tervezetet a román pártok szónokai alkotmányellenesnek, egyesek pedig még 

sértőnek is minősítették. Előterjesztőként az RMDSZ frakciójában tevékenykedő politikus 

azt hangoztatta, hogy Európa támogatja az autonómiát, amelyet a románság az 1918-as 

gyulafehérvári nyilatkozatban meg is ígért az erdélyi nemzeti közösségeknek, a székelység 

pedig mozgóurnás népszavazáson kinyilvánította erre vonatkozó közösségi igényét. A 

képviselő leszögezte: a statútum területi, nem pedig etnikai autonómiát javasol, nem jelent 

elszakadást, és olyan európai szabályokon alapul, amelyeket Románia is felvállalt. A 

csaknem háromnegyedórás vitában felszólaló kormánypárti és ellenzéki szenátorok a 

románsággal szemben tiszteletlen elkülönülési törekvésként értelmezték és elítélték az 

autonómia-statútum tervezetét. A sarkalatos törvénytervezetről a szenátus keddi ülésén 

tartanak szavazást. 

 

Felerősödött a magyarellenesség Romániában 

Az RMDSZ Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálatának 2017-es jelentése szerint az élet szinte 

minden területén felerősödött a magyarellenesség Romániában. A jelentést Benkő Erika 

parlamenti képviselő, a jogvédelmi szolgálat vezetője ismertette pénteki sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján Az eseményről kiadott közlemény szerint a magyarellenes diskurzus a 

közösségi médiában, a hagyományos médiában, a sportban, illetve a politikában is 

erősödött. Nem szokatlan Romániában, hogy a politikusok a magyar közösség ellen 

uszítással próbálnak politikai tőkét kovácsolni. „Támadás alatt áll a magyar 

intézményrendszer, elsősorban a magyar iskolahálózat, sérülnek a tanulók nyelvi jogai, az 

egészségügyben a magyar nyelv használata esetleges és személyekhez kötött, nincs magyar 

nyelvű, írott egészségügyi tájékoztatás, nincs megnyugtatóan rendezve a magyar feliratok 

ügye, és nem biztosított a magyar nyelv használata az igazságszolgáltatásban” – részletezte 

Benkő Erika. Hozzátette: csak a büntetőperekben biztosítják a tolmácsot a magyar 

feleknek, a polgári perekben az érintetteknek kell a tolmácsolás költségeit fedezniük. A 

jogvédő szervezet megállapította: a magyar szimbólumok ügye továbbra is megoldatlan, 

nem szabad használni a székely zászlót, egyes megyék lobogóit, és Erdély zászlójának a 

használatát is kifogásolták a hatóságok. Románia nemcsak, hogy nem modellértékű ország 

kisebbségi jogainak tekintetében, de visszalépések tapasztalhatóak a közösségi jogok 

terén” – hangsúlyozta a képviselő. 
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Panasszal él az MKP, mert a szlovák közmédia kevés műsoridőt ad a 
kisebbségeknek 

Panasszal fordul a Magyar Közösség Pártja (MKP) az illetékes szlovák hatósághoz a 

nemzeti kisebbségeknek a közmédiában törvényileg előírt műsoridő be nem tartása miatt, 

és hasonló beadványok küldésére kéri a kezdeményezés támogatóit – jelentette be Őry 

Péter, a felvidéki magyar párt országos tanácsának elnöke. Szlovákiában a közmédiáról 

szóló törvény kimondja, hogy a közszolgálati rádióban és televízióban az országban élő 

nemzetiségeknek az összlakossághoz mért arányában kell műsorsugárzást biztosítani. Bár 

a törvény már több éve hatályos, az abban foglaltakat az intézmény nem tartja be. A 

fennálló helyzet rendezését már két éve kezdeményezte az MKP a kulturális tárcánál. A 

tavalyi évre vonatkozó jelentés bizonyította, hogy a műsorsugárzás arányára vonatkozó 

szabályozást továbbra sem tartják be, sőt még romlott is a helyzet, mivel a nemzetiségi 

műsorok aránya tovább csökkent. „A mai napig senki nem tartatja be a közszolgálati 

médiával a törvény adta kötelességét, ez döbbenetes” – hangsúlyozta Őry Péter. Elmondta: 

a kialakult helyzet, a vonatkozó törvények folytatódó be nem tartása miatt újabb 

beadvánnyal fordulnak az ügyben illetékes médiatanácshoz, egyúttal pedig arra kérnek 

mindenkit, aki fontosnak tartja a kisebbségek helyzetét és a törvények betartását, 

csatlakozzon beadványukhoz. 

 

A családra összpontosít a Martosi Szabadegyetem hatodik évada 

A családra összpontosít idén a Martosi Szabadegyetem, amelynek már partneri 

programjait is sikerült véglegesíteni – közölte Gubík László, a rendezvény főszervezője. A 

szabadegyetemet – amelynek idei, hatodik évada „Az otthon itt van” mottót kapta – július 

4. és 8. között rendezik meg Martoson. A rendezvényt a Via Nova Ifjúsági Csoport és a 

révkomáromi Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) szervezi, a 

magyar kormány is támogatja. „Az összes eddigi Martfeszt közül most lesz a leggazdagabb 

a programkínálat, ez sokban a partneri programoknak is köszönhető” – mondta Gubík 

László. Hozzátette: az idei év Martoson is a család éve lesz, és a jövőben is fontos szempont 

lesz az, hogy a rendezvényen otthon érezzék magukat a fiatal családok. 

 

Nagy János kapta az idei Pro Probitate díjat 

Nagy János szobrászművész kapta az idei Pro Probitate – Helytállásért díjat, a felvidéki 

magyar közösség számára példamutató kiállásért adományozott elismerést a kitüntetett 

Révkomáromban vette át vasárnap. Köszöntőjében Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártjának (MKP) elnöke rámutatott: a „kevesebbségi létben” élőknek sokszorosan kell 

megtanulniuk legyőzni önmagukat, meg kell küzdeniük a rájuk erőltetett stigmával és a 

kishitűséggel is, azonban a felvidéki magyar közösségnek szerencséje van, mert mindig 
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akadtak köztük olyanok, akik nem az árral úsztak, hanem példát mutattak. „Mert kellenek 

a példák, különösen most, amikor az értékvesztett Európában nekünk, közép-európai 

embereknek kell kijelölnünk a helyes irányt, nem a mindenáron ellenkezés miatt, hanem 

mert e nélkül az európaiság, mint egyetemes értékek rendszere kerül veszélybe” – 

hangsúlyozta Menyhárt József. Csáky Pál, az MKP EP-képviselője, a Pro Probitate díj egyik 

alapítója elmondta, az idén 25. alkalommal kiosztott díj a közösségért tevő emberek 

megmutatásáról szól, ám mivel ezt a díjat csak felvidéki magyarok kaphatják, az idén 

létrehozták annak testvérdíját is. Ennek az elismerésnek a Felvidéki Magyarságért díj 

nevet adták, azt olyan nem felvidéki magyarok kaphatják meg, akik sokat tettek a 

közösségért. Az újonnan alapított elismerést az idén ketten kapták meg, Halzl József, a 

Rákóczi Szövetség elnöke és Pásztor Béla, Veresegyház polgármestere. 

 

Folytatódik a nemzetpolitikai építkezés Vajdaságban 

Folytatódik az agrárium, a mezőgazdasági feldolgozóipar, a helyi gazdaságok, a turizmus 

és a helyi vállalkozások erősítése Vajdaságban – nyilatkozta a Pannon RTV-nek Potápi 

Árpád János. Magyarország ismét kinevezett nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hozzátette, Vajdaságban több projekt jelenleg is zajlik és ezek folytatódnak a következő 

években is. A cél, hogy négy év múlva egy minden szempontból erős magyar nemzet éljen a 

Kárpát-medencében – hangsúlyozta az államtitkár. Potápi Árpád János arról is beszélt, 

hogy a magyar családok támogatása a következő években is kiemelt helyen szerepel 

programjukban. „Mivel a vajdasági magyarság döntő többsége vidéki környezetben él, 

ezért a mezőgazdaság, a mezőgazdasági feldolgozóipar, a helyi gazdaságok, valamint a 

turizmus és a magyar-magyar kapcsolatrendszer megerősítése a prioritás. A jövőben is ezt 

szeretnénk megerősíteni, és azt, hogy a vállalkozók egymással a régión belül létesítsenek 

minél erősebb gazdasági kapcsolatokat. Azon kívül, ha kilépnek mondjuk külföldre, akkor 

Magyarország és a magyar vállalkozók legyenek az elsődleges gazdasági kapcsolatok” – 

fejtette ki Potápi Árpád János. 

 

Branko Ružić a szabadkai székhelyű nemzeti tanácsok vezetőivel 
tárgyalt 

Kivételesen fontos ez az esztendő a Szerbiában élő nemzeti kisebbségek számára, mert 

őszre nemzeti tanácsi választásokat tartanak - nyilatkozta Branko Ružić Szabadkán. A 

szerb államigazgatási és helyi önkormányzati miniszter a szabadkai székhelyű nemzeti 

tanácsok vezetőivel tárgyalt. Hajnal Jenő, az MNT elnöke kiemelte: ez egy kiváló alkalom, 

hogy megtárgyalják azokat az észrevételeket, amiket a nemzeti tanácsok megfogalmaztak a 

törvénytervezettel kapcsolatban. A nemzeti tanácsi választásokat legkésőbb 2018 
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novemberének első vasárnapjára tűzik majd ki. Ezt megerősítette Branko Ružić is. Szerbia 

államigazgatási és helyi önkormányzati minisztere az MNT székházában a magyar, a 

német, a bunyevác illetve a horvát nemzeti tanács képviselőivel valamint a Szerbiai Zsidó 

Hitközségek Közösségének képviselőjével tárgyalt. Hajnal Jenő, az MNT elnöke szerint az 

illetékes miniszter látogatása egyfajta elismerése annak, amit az elmúlt időszakban a 

koordináció végzett valamint egy szoros együttműködés megvalósításáról árulkodik. A 

találkozó a szerb kormányfővel, Ana Brnabićtyal esedékes jövő heti megbeszélések 

felvezetője, ahol a nemzeti tanácsokról szóló törvény utolsó változatában tett javaslataikat 

tárgyalják meg még egyszer. 

 

Új NATO-politika elindítását kezdeményezi Ukrajna esetében a 
magyar kormány 

A kárpátaljai magyar kisebbség megvédése érdekében a magyar kormány 

memorandumban kezdeményezi új NATO-politika elindítását Ukrajna esetében. Az MTI-

hez kedden eljuttatott dokumentum szerint a NATO, az EU, az IMF, a Világbank és számos 

állam által nyújtott soha nem látott politikai és pénzügyi támogatás ellenére az ukrán 

kormányból hiányzik politikai akarata és kapacitása a nemzetközi adományozók által 

megkövetelt alapvető, az ország gazdasági, politikai és társadalmi rendszerének 

átalakítását célzó reformprogramok végrehajtásához. A kormány úgy látja, a fejlődés 

hiánya kulcsfontosságú reformterületeken és az állam kisebbségi jogokkal kapcsolatos 

folyamatos támadása az instabilitás veszélyes szintjéhez vezetett. A hiteles korszerűsítési 

terv bevezetésének elmulasztása, összhangban a nemzetközi kötelezettségvállalásokkal és 

kritériumokkal, amelyeket Ukrajna már korábban elfogadott, azt jelenti, hogy a már így is 

"törékeny ország egyre sebezhetőbbé válik a hazai és a külső nyomás miatt". Ezért - mint 

kiemelték - "Ukrajna biztonsági kihívást jelentett szomszédai számára, beleértve 

Magyarországot is". 

 

Felszentelték a felújított református templomot Beregszászon 

Hálaadó ünnepi istentisztelettel összekötve felszentelték a kárpátaljai reformátusság és 

magyarság életében központi szerepet játszó református templomot vasárnap 

Beregszászon. Szili Katalin miniszterelnöki megbízott köszöntőjében kiemelte: "itt ma egy 

közösség teremtő erejét ünnepeljük, azt dicsérjük, hiszen amit a beregszászi református 

gyülekezet elhatározott, véghez vitte". A református templom a megújulásával nemcsak a 

közösséget dicséri, hanem méltó emléket állít az 500 éves reformációnak is - mutatott rá, 

köszönetet mondva az egyházaknak azért, hogy "a történelem nehéz időszakaiban átvitték 

a magyarságot a jövőbe, őrizték a magyar nyelvet, kultúrát, identitásunkat, a közösséget a 
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nehéz időkben is". Szili Katalin felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét a 

beregszászi református gyülekezetnek. öszöntő beszédében Soltész Miklós, a 

Miniszterelnökség államtitkára utalva arra, hogy az egykori Szovjetunióban a hitükért is 

üldözték a kárpátaljai magyarokat, a többi között hangsúlyozta: "a hitüket nem tudták 

megtörni, hiszen a kereszténység még mindig itt van, és ez üzenet azoknak, akik bármilyen 

módon próbálnak minket megfélemlíteni, bármilyen módon próbálnak minket 

ellehetetleníteni, mi a keresztény hitünkben megmaradunk". Ha keresztény hitünkben 

megmaradunk, akkor száz év múlva is itt leszünk - tette hozzá.    
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