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Potápi: az összetartozásba vetett hit tartotta meg a hazájuktól 
elszakított magyarokat  

A hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartotta meg évtizedeken 

keresztül, és ez megmaradásuk legerősebb motorja ma is - mondta a nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár hétfőn Budapesten. Potápi Árpád János a nemzeti összetartozás napján 

tartott ünnepségen kiemelte: e nap legreményteljesebb üzenete az, hogy dacára az 

elnyomásnak, a jogfosztásnak, az évtizedes elszakítottságnak, a határainkon túl ma is 

élnek magyarok. Ma is van magyar szó Brassóban, Kassán, Újvidéken és Munkácson, sőt 

New Yorkban és Melbourne-ben is, a külhoni magyarság megőrizte nyelvét, kultúráját, 

nemzetéhez való ragaszkodását - mutatott rá. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a 

hazájuktól elszakított magyarokat az összetartozásba vetett hit tartotta meg évtizedeken 

keresztül, és ez megmaradásuk legerősebb motorja ma is. Ezt szem előtt tartva döntött úgy 

2010-ben az Országgyűlés, hogy június 4-én többé ne az elszakítottságnak állítsanak 

emléket, hanem az összetartozásért adjanak hálát. Így fogadta el a nemzeti összetartozás 

melletti tanúságtételről szóló törvényt a parlament - idézte fel, jelezve: a törvény 

értelmében immár nyolc éve ezen a napon, a nemzeti összetartozás napján nemcsak a 

veszteségekre tekintenek, hanem arra, ami megmaradt, amire ma is lehet építeni. Potápi 

Árpád János hangsúlyozta: a magyar kormány célja, hogy erre az alapra, a nemzeti 

összetartozás stabil építményére építkezve segítse a nemzet egységének megvalósulását.  

 

Szilágyi: Nincs olyan veszteség, amely örökké tartana 

Hiába vették el tőlünk országunkat, honfitársainkat és álmainkat, mi még mindig itt 

vagyunk – hangsúlyozta Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkára helyi idő szerint vasárnap este Torontóban, a Nemzeti Összetartozás 

Napja alkalmából tartott megemlékezésen. „Június 4-hez közeledve sokféle érzés kavarog 

a magyar emberek lelkében. Düh, elkeseredettség, fájdalmas hiányérzet. Hiszen el kellett 

fogadnunk az elfogadhatatlant”– fogalmazott a helyettes államtitkár. „Mégis, a mai napon 

bizakodva gyűlünk itt össze. Egységes magyar nemzetünk a legnehezebb időszakot is 

átvészelte. Nem állunk reményvesztetten.” Hozzátette: „A 20. század egy valamire 

mindenképpen megtanított minket: értékelnünk kell, amink van, és azt mindenáron 

megóvni.” Szilágyi Péter kiemelte: 2010 óta nemcsak Trianon tragédiájára emlékeznek a 

magyarok ezen a napon, június 4-e a hit, a remény, az összetartozás napjává vált. 

Hozzátette: a Magyar Kormány – ugyanúgy, mint az elmúlt években – most is komolyan 

veszi, hogy nemcsak felelősséget érez, hanem felelősséget is visel a külhonba szakadt 

magyarokért.  
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Befejeződött az építkezés: felavatták a kolozsvári Apáczai-
gimnázium kibővített épületét 

Hálaadó istentisztelet és ünnepség keretében felavatták szombaton Kolozsváron az 

Apáczai Csere János Gimnáziumnak a magyar állam támogatásával kibővített, felújított 

épületét. A bővítés révén egy épületben működhet a népszerű belváros iskola összes 

osztálya. A Farkas utcai református templomban tartott hálaadó istentiszteleten mondott 

köszöntőbeszédében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes lényegesnek tartotta, hogy a 

magyarság fel tudja-e ismerni: melyek azok a dolgok, amelyekről nem mondhat le, 

amelyekért akkor is vállalja a harcot, "ha fogytán a muníció". Úgy vélte: a gyermekek 

jövője ilyen ügy. A református leánygimnáziumnak az első világháború utáni felépítését, 

majd a kommunista államosítás utáni visszakövetelését és visszaszerzését felidézve, 

köszönetet mondott a kolozsvári magyarságnak azért, hogy nem veszítette el a 

lényeglátását. Az MTI beszámolója szerint a miniszterelnök-helyettes megjegyezte: csak e 

lényeglátás által történhetett meg, hogy a kolozsvári magyarok kilátástalannak tűnő 

időben alapítottak iskolát, amikor az egész Kárpát-medencében magyar iskolákat zártak 

be, és amikor a romániai rendszerváltoztatás jószerével még le sem zajlott, a közösség 

azonnal visszakövetelte az iskoláját. A miniszterelnök-helyettes azt kívánta, hogy az 

intézmény stabil építőköve legyen az erdélyi magyarság megmaradásának. Bánffy 

Miklósnak az iskolával kapcsolatos egykori üzenetét átfogalmazva kijelentette: ha az 

erdélyi magyarság megtartja bizakodó lelkületét, "a magyarság ügye is el van és el lesz 

intézve".   

 

Összetartozás-koncerttel zárult az ötödik Duna-nap Torockón 

A nemzeti összetartozás napjához kapcsolódva ötödik alkalommal rendezte meg 

szombaton a Duna Médiaszolgáltató a Duna-napot az erdélyi Torockón. „1100 éve élnek 

magyarok a Kárpát-Medencében és szerettük volna ezzel a kiállítással megmutatni, hogy 

magyar költők, írók, illetve erdélyi magyar költőink, íróink hogyan járultak hozzá a 

“Tündérkert” kulturális felépítéséhez. Láthatjuk itt Brassai Sámuelt aki itt született 

Torockószentgyörgyön, de itt van Dsida Jenő, Reményik Sándor az Eredj ha tudsz c. 

versével, Benedek Elek” – mondta el Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit 

Zrt. igazgatója. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár úgy fogalmazott, mivel 

nemzeti összetartozás napjáról beszélünk, nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a Kárpát-

medence magyarságának minden része képviselteti valamilyen módon magát, itt ebben a 

festői szépségű kis településen, s a diaszpóra magyarságából is nagyon sokan jönnek el, 

most már csak azért, hogy itt tudjanak lenni a Duna-napon. 

 

Elutasították a székelyföldi autonómiatervezetet 
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A bukaresti képviselőház után a kétkamarás román parlament szenátusa is elutasította 

kedden azt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által kidolgozott és Kulcsár-Terza József 

háromszéki képviselő által beterjesztett törvényjavaslatot, amely területi autonómiát 

irányozna elő a Székelyföldnek. A tervezetet a szenátus szakbizottságai előzőleg negatívan 

véleményezték, a szenátus múlt heti plenáris vitáján pedig valamennyi román párt 

szónoka ellene érvelt. A törvénytervezetet – amely helyreállítaná a székeket, regionális 

döntéshozatalt és önkormányzást vezetne be, valamint hivatalossá tenné a magyar nyelvet 

is a Hargita, Kovászna és Maros megye egy részét magába foglaló történelmi Székelyföldön 

– a plenáris vitán a román pártok szónokai alkotmányellenesnek minősítették, egyesek 

pedig még sértőnek is találták azt, hogy egy ilyen kezdeményezést a román centenárium 

(Nagy-Románia létrejöttének századik évfordulója) évében terjesztettek be. A 

törvénytervezet sorsáról végleges döntést hozó szenátus kedden 96 szavazattal 9 ellenében 

erősítette meg a – Székelyföld autonómiáját elutasító – szakbizottsági jelentést, a 

székelyföldi autonómiatervezetet kizárólag az RMDSZ frakciója támogatta. 

 

Kelemen Hunor: Romániában nincs kisebbségi kérdés, de ami nincs, 
mégis destabilizál 

Jelentem, van nemzeti kisebbségi kérdés Romániában – mondta Kelemen Hunor az 

Európa Tanács 47 tagállama helyi és regionális önkormányzati képviselőinek részvételével 

zajló, Nyelvhasználat a helyi és regionális önkormányzatokban című konferencián 

csütörtökön, Bálványoson. Az RMDSZ elnöke szerint a nemzeti kisebbségeket a román 

diplomácia konfliktusforrásként jeleníti meg. „Azt állítják róluk, hogy a destabilizáció 

veszélyét hordozzák magukban. Ugyanakkor meg azt olvasni Romániáról, hogy a 

kisebbségi kérdést megoldotta – azaz tulajdonképpen nincs is. Másképpen: nincs 

kisebbségi kérdés, de az, ami nincs, az destabilizációnak látszik” – fejtette ki. Kelemen 

Hunor arra kérte a nemzetközi meghívottakat, hogy az erdélyi közösségek helyzetét az 

európai kisebbségek szempontjából értékeljék, hazatértük után is emlékezzenek arra, hogy 

ami jó a kisebbségeknek, az jó kell legyen a többségnek is. „Segítsenek abban az 

erőfeszítésünkben, hogy békés és biztonságos otthont teremtsünk, olyan országot, ahol az 

etnikai identitásunk megőrzése nem kerülhet veszélybe. Az a célunk, hogy Erdély a 

nemzetközi porondon is látszódjon, hallassa hangját, hogy az Európa Tanács ajánlásait 

kötelező érvényű jogalkotássá tegyük” – tette hozzá csütörtöki köszöntőbeszédében az 

RMDSZ elnöke Bálványosfürdőn. Rámutatott: az európai elithez, Unióhoz és NATO-hoz 

csatlakozó eminens diák, Románia az elmúlt tíz évben ellustult, elkanászodott. 
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Egyre több a magyarság asszimilációját elősegítő körülmény a 
Csallóközben 

Sokasodnak a magyarság asszimilációját elősegítő körülmények a még tömbmagyar 

területnek számító Csallóközben - mutatott rá közleményében a Magyar Közösség Pártja 

(MKP). A Pozsony tőszomszédságában lévő régióban az utóbbi években igencsak 

felgyorsult az urbanizáció, és a betelepülésnek a helyi magyar közösségre gyakorolt 

következményeit már nem lehet nem észrevenni, egyebek mellett ilyenek azok a 

mostanában megjelent igények is, hogy szlovák osztályokat nyissanak a magyar többségi 

lakosságú települések oktatási intézményeiben – mutatott rá Őry Péter az MKP Országos 

Tanácsának elnöke. A felvidéki magyar párt politikusa ezzel arra célzott, hogy az elmúlt 

hetekben a Csallóközbe betelepült szlovák szülők azzal a kezdeményezéssel álltak elő, hogy 

a régió településein (elsőként Nagyszarván) szlovák osztályokat kellene nyitni a magyar 

nyelvű iskolákban, mivel a közvetlen környéken nincs szlovák nyelvű oktatási intézmény. 

Ezt nem tartják jó megoldásnak az érintett intézményeket fenntartó települések, mivel ez 

tovább terhelné költségvetéseiket. Ezen felül az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

magyar oktatási intézmények vegyessé tétele hosszabb távon a magyar nyelvű oktatás 

elsorvadásának veszélyét is magában hordozza.  

 

Szili Katalin: a magyarság érdekében szövetséget kell kötni 
magunkkal és a szomszédos országokkal 

Szövetséget kell kötni magunkkal és szövetséget kell kötni szomszédos országokkal is 

azért, hogy minden magyar és magyar közösség szabadon élhesse meg identitását, bárhol 

is éljen Európában – mondta Szili Katalin a nemzeti összetartozás napja alkalmából 

megtartott beszédében a szlovákiai Kisgéresen. A határon túli autonómia ügyek 

egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott hozzátette: a magyar kormány komoly 

törekvéseket tett annak érdekében, hogy ismét „életet leheljen” a trianoni békediktátum 

során „amputált” nemzettestekbe. Vagyis a „lelki vérkeringés” beindításán túl gazdaságilag 

is támogatja a külhoni magyarságot azért, hogy jól érezzék magukat szülőföldjükön – 

mondta. Kiemelte: ennek hátterében az a felelősségtudat áll, amelynek segítségével tovább 

adhatjuk a következő generációknak őseink kultúráját, a magyar identitástudat 

megőrzését. 
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A vajdasági gazdaságfejlesztési program minden várakozást 
felülmúlt 

Minden várakozást felülmúltak a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának eddigi eredményei, és a vajdasági sikerek mintaként szolgálhatnak minden 

más magyar közösség számára - hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Magyarkanizsán, ahol részt vett két 

helyi üzem átadásán. A gyógy- és aromatikus növény- illetve zöldségtermékekkel 

foglalkozó Geneza Kft. második gyárüzemét, valamint a Keramika Kanizsa Rt. csempegyár 

felújított üzemét a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának keretében 

adták át. Előbbi a program mezőgazdasági fejlesztései, utóbbi pedig a kiemelt jelentőségű 

gazdasági fejlesztések keretében valósult meg. Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy a 

vajdasági magyar közösséget korábban nem halmozták el olyan mértékű fejlesztési 

lehetőségekkel, mint amilyeneket a magyar kormány tudott kínálni az utóbbi években. 

"Alig két év alatt eljutottunk oda, hogy mintegy 45 milliárd forintnyi fejlesztés már 

megvalósult, ezek között vannak olyan látványos beruházások is - köztük a Geneza 

szárítóüzeme -, amelyek újfajta mezőgazdasági kultúrát hozhatnak a Vajdaságba" - 

részletezte az államtitkár. Reményének adott hangot, hogy az új üzem hamarosan akár 

több száz gazdálkodó családnak tud megélhetést biztosítani. Felhívta a figyelmet arra, 

hogy folytatódhat ez a gazdaságfejlesztési program, az új kormány ugyanis úgy döntött, 

hogy 2019-ben is folytatja az építkezést a Vajdaságban.  

 

Sikeres tanévet zárt az újvidéki Európa Kollégium 

Az intézmény pénteken szakmai konferenciával és ünnepélyes tanévzáróval búcsúztatta a 

2017-2018-as tanítási évet. A harmadik évében teljes kapacitással működött az újvidéki 

Európa Kollégium. A tanévzárón megtartott tanácskozáson mérlegelték a tevékenységek 

terén elért eredményeket is. Snejder-Sára Ildikó igazgató elmondta: „egy nagyon 

konstruktív és nagyon jó beszélgetésen vagyunk túl. Azt gondolom, hogy sikerült 

értékelnünk, megbeszélnünk, átbeszélnünk a műhelyben lefolyt munkát, és irányelveket is 

tudtunk meghatározni”. A magyar kormány elégedett az Európa Kollégium működésével 

és továbbra is támogatja az intézményt. Pirityiné-Szabó Judit, a magyar Nemzetpolitikai 

Államtitkárság kapcsolattartási főosztályvezetője szerint „az is a különlegessége, hogy a 

diákok többsége szerb nyelven tanul, itt viszont magyar nyelven is elsajátíthatja a 

szaknyelvi tudást. Felvérteződhet a nemzetépítés szempontjából nagyon fontos nemzeti 

értékekkel. Nem beszélve arról, hogy egy rendkívül modern környezetben lehet”. A 

tanévzáró rendezvény művelődési műsorral zárult. Az ünnepségen jelen voltak további 

tartományi tisztségviselők, valamint az MNT és Magyarország Szabadkai 

Főkonzultusának, illetve belgrádi nagykövetségének képviselői is. 
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Szijjártó: a kormány megvédi a kárpátaljai magyarok jogait 

A kormány kiáll a kárpátaljai magyarok mellett, meg fogja védeni a jogaikat, de az érdeke 

„nem a balhé, hanem a megoldás” - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter kedden az M1 aktuális csatornának, miután New Yorkban tárgyalt Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminiszterrel. Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatos kérdésre 

válaszolva a tárcavezető elmondta, abban állapodtak meg, hogy a helyzetet csak 

konzultációkon keresztül lehet megoldani. Pozitív fejleménynek nevezte, hogy az ukrán 

oktatási miniszter június 5-re konzultációra hívta a kárpátaljai magyarok szervezeteinek 

vezetőit. Remélik, hogy ez a konzultáció is közelebb visz a megoldáshoz - tette hozzá. 

Szijjártó Péter kiemelte, hogy az ukrán külügyminiszter elfogadta a magyar javaslatot, így 

Beregszászon június második felében összeül egy kormányközi munkacsoport az oktatási 

törvény ügyében. A munkacsoportban részt vesz a két külügyminiszter, az oktatással 

foglalkozó tárcák vezetői, valamint a kárpátaljai magyar kisebbség képviselői. A miniszter 

azt mondta: biztos abban, hogy ezeken a konzultációkon keresztül el tudnak jutni addig, 

hogy meg tudják védeni a kárpátaljai magyarok jogait. 

 

500 millió forint vissza nem térítendő támogatás jut idén is a 
horvátországi magyar családoknak a magyar kormánytól 

A magyar kormány idén újabb 500 millió forintos támogatást biztosított a HMDK vidék- 

és gazdaságfejlesztési stratégiájának végrehajtására. A februárban meghirdetett második 

körben az eddigi két terület egy harmadikkal bővült: a mezőgazdászok és vállalkozók 

mellett a turizmussal foglalkozók is pályázhattak. Összesen 233-an éltek a lehetőséggel. 

Százan biztosan támogatottak, míg további 64 pályázó a rangsor alapján, a rendelkezésre 

álló forrás függvényében kap majd támogatást. A magyar kormány határon túli 

gazdaságfejlesztési programjának a célja, hogy a külhoni magyarok ne csak jogi, kulturális 

értelemben érezzék magukat a magyar nemzet testéhez tartozónak, hanem hogy 

gazdaságilag is megerősítse és a szülőföldjén tartsa a magyar közösséget. A magyar 

kormány 2016-ban fogadta el a HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó Vidék- és 

Gazdaságfejlesztési Stratégiáját, a magyar Országgyűlés pedig megszavazta először a 2017-

es költségvetési részt, ami ötszázmillió forint volt, majd az idei évre újabb ötszázmilliót 

hagytak jóvá. 
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