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Szilágyi Péter: a magyar kormány elkötelezett a határon túli 
nemzettársak iránt  

A magyar kormány kiemelten foglalkozik a határon túli nemzettársakkal, elkötelezett 

irányukban - mondta Szilágyi Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár pénteken a 

Parlamentben, ahol a 25. Magyarságismereti Mozgótábor résztvevőit köszöntötte. A 

helyettes államtitkár a száz határon túli fiatalnak Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes nevében azt mondta: a sokadik csoportot fogadja, ami azt is jelzi, 

egyre több fiatal tud határon túlról különböző nemzetpolitikai programokkal, a kormány 

támogatásával eljutni Magyarországra, illetve innen is tudnak utazni fiatalok külhoni 

területekre. Szilágyi Péter elmondta, egyre több nyári tábor, szabadegyetem foglalkozik 

nemzetpolitikával, s a kormány kiemelten foglalkozik határon túli nemzettársakkal.    

Felidézte: 2010 óta nyílik lehetőség arra, hogy a nemzetpolitikára több figyelmet és forrást 

fordítsanak. Hozzátette: nemcsak szavakban, hanem tettekben is elkötelezett a kormány 

határon túli nemzettársak iránt. Kiemelte az állampolgársági törvényt, azt, hogy 2018-ra 

elérték az egymillió új magyar állampolgárt. Utalt az alaptörvényre is, amely rögzíti: 

felelősséget viselnek a határon túli magyarság iránt. 

 

Gulyás Gergely: Románia ma demokrácia, de nem jogállam 

A budapesti Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint restitúciós ügyekben sztálini 

alapokon áll a román igazságszolgáltatás. Gulyás Gergely a Mandiner portálnak adott 

interjújában – amely vasárnap jelent meg – a Bánffy-perben hozott ítéletre reagálva úgy 

fogalmazott, Románia ma demokrácia, de nem jogállam. Gulyás Gergely a Mandinernek 

azt mondta, nagyon szomorú folyamatként lehet tekinteni arra, ami a román 

igazságszolgáltatásnál az elmúlt években tapasztalható, és ennek „egy fontos állomása" a 

mostani ítélet. „Mindez kezdődött azzal, hogy egy korrupcióellenesnek nevezett, de 

valójában politikai célokra, köztük magyarok elleni inkvizícióra felhasznált ügyészség 

koncepciós eljárásokat indított a magyar közösség számos politikai vezetője ellen” – 

fejtette ki, hozzátéve, ezek a perek évek óta tartanak, és az eljárások már önmagukban 

sokak pályáját tették tönkre, és sok helyen nehezítették a magyar politikai közösségépítést.  

 

Potápi Csíkszeredában: mind a magyarságot, mind a székelységet a 
magyar anyák tartották meg 

Mind a magyarságot, mind a székelységet a magyar anyák tartották meg, ezért köszönetet 

kell mondjunk nekik – jelentette ki szombaton Csíkszeredában a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János részt vett Csíkszerdában az 
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Ezer székely leány napja elnevezésű rendezvényen, amelyen beszédet is mondott. Az MTI-

nek elmondta: „ennek a nagymúltú rendezvénynek a fő üzenete elsősorban a 

hagyományok megőrzése és továbbadása, de mivel ez a székely leányok és asszonyok 

találkozója, amelyen a férfiak is részt vesznek, nyugodtan mondhatjuk, hogy a családok 

ünnepe”. Úgy vélte, ez a találkozó alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk a magyar 

és a székely anyáknak azért, hogy megtartották a magyar nemzetet. Hangsúlyozta: 

mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a magyar családok bővüljenek és 

biztonságban legyenek. Hozzátette: az Ezer székely leány napja rendezvény kiemelkedő a 

külhoni magyar családok éve alkalmából. 

 

Terrorvád: az RMDSZ elnöke megbélyegzésről beszél, az EMNP 
magyar egyeztetést sürget 

Sorra tiltakoznak az erdélyi magyar politikai alakulatok a székelyföldi terrorperként 

elhíresült ügyben született ítélet miatt. Szerdán jogerősen ötévi börtönbüntetésre ítélték 

terrorizmus vádja miatt Beke Istvánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

kézdivásárhelyi elnökét és Szőcs Zoltánt, a HVIM erdélyi szervezetének vezetőjét, miután 

első fokon felmentették őket a vádak többsége alól, és az első fokú ítélet alapján több időt 

nem kellett volna már börtönben tölteniük. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök csütörtökön 

közösségi oldalán úgy vélekedett, Beke István és Szőcs Zoltán ügyének büntetőjogi 

besorolását úgy változtatta meg a bíróság, hogy nem rendelkezett új bizonyítékokkal. A 

politikus felháborítónak nevezte, hogy az ügyészség ismét egy egész közösség 

megbélyegzésére használja az igazságszolgáltatást. Felháborodásának és tiltakozásának 

adott hangot az ítélet kapcsán az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) is, amely szerint nem 

kétséges az egész székely terrorvád koncepciózus volta, a párt politikusai ugyanis még nem 

találkoztak olyan erdélyi magyar emberrel, aki ne lenne meggyőződve ennek 

képtelenségéről. Gyalázatnak nevezi az ítéletet a Magyar Polgári Párt (MPP). Az alakulat 

szerint megengedhetetlen, hogy terrorizmus vádjával elítéljenek és bebörtönözzenek két 

magyar embert olyan körülmények között, hogy a bíróság figyelmen kívül hagyta a 

vádlottaknak a bizonyítékokra vonatkozó kérelmét, és az ügy besorolását terrorista 

cselekedetekké változtatta. 

 

Jogerős ítélet: visszaállamosították a Bánffy-birtok egy részét 

Visszakerült a román állam tulajdonába több mint 9 300 hektárnyi erdő Ratosnya, 

Gödemesterháza és Palotailva környékén, amelyeket 2007-ben visszaszolgáltattak gróf 

Bánffy Dániel örököseinek. A Giurgiu megyei törvényszék által hozott döntés jogerős. A 9 

323 hektárnyi erdő visszaszolgáltatására vonatkozó 2007-es döntést 2014-ben óvták meg 

Vasile-Liviu Oprea volt Maros megyei prefektus kezdeményezésére, a Szekuritáté 

Levéltárát Tanulmányozó Országos Tanács (CNSAS) által kibocsátott dokumentumra 
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hivatkozva. Ebben a dokumentumban az áll ugyanis, hogy Bánffy Dániel vagyonát nem a 

kommunista rezsim kobozta el jogtalanul, hanem egy bírói döntés eredménye, amelyben 

emberiesség elleni, 1940 és 1944 között elkövetett bűncselekmények miatt ítélték el a 

grófot. A CNSAS dokumentuma szerint Bánffy Dániel magatartása a Horthy-korszak 

idején „szembetűnően ellenkezett Románia érdekeivel és az erdélyi román lakosság 

érdekeivel”, és „ezen magatartással szembefordulva, a román állam elvette Bánffy Dániel 

vagyonát”. A Giurgiu megyei törvényszék alaptalannak minősítette és elutasította Bánffy 

Dániel örökösei (Bethlen Anna, Bethlen Zsuzsanna és Szentkuti Éva) fellebbezését, 

amelyet a visszaszolgáltatási határozatot megsemmisítő bírói döntés ellen nyújtottak be. 

 

Elutasította a bíróság a katolikus egyház keresetét a Batthyáneum 
visszaszolgáltatása ügyében 

Elutasította szerdán a Gyulafehérvári Táblabíróság első fokon a gyulafehérvári római 

katolikus érsekség keresetét a Batthyáneum könyvtár visszaszolgáltatása ügyében. A 

táblabíróságnak az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a bíróság ítéletében elutasította 

a Jakubinyi György érsek által képviselt gyulafehérvári főegyházmegye keresetét, amelyet 

az egyház azt követően terjesztett be, hogy a román kormány egyházi ingatlanok 

visszaszolgáltatásáért felelős restitúciós bizottsága elutasította a katolikusok 

visszaszolgáltatási kérelmét. A gyulafehérvári Batthyáneum a legnagyobb értékű ingatlan 

és gyűjtemény, amelyet az erdélyi magyar egyházak visszaigényeltek a román államtól. Az 

ítélet ellen 15 napon belül lehet fellebbezni, az ügy várhatóan a legfelsőbb bíróságon 

folytatódik. 

 

Kövér: a globalizmustól nemzeti szuverenista irányba fog eltolódni 
az európai politika súlypontja 

A jövő évi európai parlamenti választások után az európai politika súlypontja globalista 

irányból nemzeti szuverenista irányba fog tolódni – jelentette ki Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a Martosi szabadegyetemen. Az EP-választásokat Kövér László úgy 

jellemezte, hogy “az igazság pillanata lesz”. Mint mondta, azért, mert most először lesz a 

választás tétje az, hogy merre haladjon Európa: egy idegen civilizációkban feloldódó 

kontinens legyen, vagy sikerül megfordítani ezt a folyamatot. A szabadegyetem első 

kiemelt fórumának résztvevői – Kövér László, Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár és Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke – az 

elmúlt egy évet értékelték, illetve a jövőbeli kilátásokat mérlegelték Európa, a Kárpát-

medence és a felvidéki magyarság szempontjából. Potápi Árpád János elmondta: 2010 egy 

alapvető nemzetpolitikai fordulatot hozott, 2014-re pedig megteremtették azt a 
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keretrendszert, amelyre alapozva a nemzetpolitika máig dolgozik, s megindították 

tematikus éveik sorozatát is. Az államtitkár jövőbeli terveikkel kapcsolatban elmondta: 

egyetlenegy magyar emberről sem mondanak le, tovább akarják erősíteni a magyar 

identitást Magyarországon, a külhonban és a diaszpórában egyaránt. Menyhárt József az 

elmúlt évet összefoglalva a tavaly őszi szlovákiai megyei választások eredményeiről beszélt, 

kiemelve: megtartották azt az erőt, amelyet addig képviseltek. Említette a Minority 

SafePack kezdeményezést, amelynél szerinte a felvidéki magyarság megmutatta, hogy nem 

alvó közösség, hiszen 68 ezer aláírást gyűjtöttek össze. A jövőről beszélve kiemelte: az 

MKP „elkezdte az alvók felrázását”, az új arcok keresését, az ősszel sorra kerülő 

helyhatósági választások összefüggésében pedig civil összefogásról beszélt. 

 

Közösségeik elmúlt évét értékelték a külhoni magyar pártok vezetői 
a Martosi Szabadegyetemen 

A közösségeiket érintő legfontosabb történéseket értékelték, valamint a rájuk váró 

kihívásokról beszéltek a külhoni magyar pártok vezetői a Martosi szabadegyetem 

nemzetpolitikai fórumán. A fórumon Menyhárt József, az MKP elnöke, Szabó Ödön, az 

RMDSZ frakcióvezető-helyettese, Brenzovics László, a KMKSZ elnöke és Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke vett részt. Menyhárt József a felvidéki magyar 

közösség és az MKP eredményeit sorolva a magyar kormány támogatásával megvalósuló 

gazdasági fejlesztéseket, az óvodaprogramot és az új felvidéki magyar médiaprojekt, a ma7 

médiacsalád útjára indítását említette. Az MKP elnöke terveik között említette a 

közösségépítést. Beszélt arról is, hogy a következő egy évben három választást is tartanak 

Szlovákiában, ezek közül az első a novemberben sorra kerülő helyhatósági választás lesz. 

Hangsúlyozta: ősszel mindent meg kell tenniük azért, hogy a lehető legtöbb polgármestert 

és önkormányzati képviselőt juttassák az önkormányzatokba. A jövő tavaszi 

államfőválasztásról elmondta: az MKP saját jelöltet indít, ám aligha sikerülhet 

megismételni az előző elnökválasztáson elért jó eredményt, mivel két magyar jelölt is lesz. 

Az ugyancsak jövő tavaszi európai parlamenti választásra (EP) két jelölttel készül a 

felvidéki magyar párt.  

 

A magyar nemzetpolitika elmúlt éveiről és jövőjéről beszélt a 
nemzetpolitikai államtitkár 

Az utóbbi nyolc év nemzetpolitikáját kívánja folytatni a magyar kormány a következő négy 

évben is, és már a 2018-2022-es időszakra is megvannak a célok, amelyek között kiemelt 

szerep jut a magyar identitás megőrzésének, a családok támogatásának, valamint a 

nemzetrészek további gazdasági támogatásának – hangsúlyozta Potápi Árpád János 
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nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerdán Kishegyesen, a XVI. Vajdasági 

Szabadegyetem megnyitóján elhangzott beszédében. Az államtitkár felelevenítette az 

utóbbi nyolc év nemzetpolitikai lépéseit, kiemelte, hogy megteremtették azt a 

keretrendszert, amelyben a magyar kormány a határon túli szervezetek támogatásával tud 

segíteni a nemzetrészeken. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) belgrádi 

parlamenti frakcióvezetője beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy a Vajdaságban a 

magyar kormány, a VMSZ és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) azon dolgozik, 

hogy megkönnyítse és elősegítse a szülőföldön való megmaradást az ott élők számára. Arra 

kérte a szabadegyetemen részt vevő fiatalokat, hogy ne lássák pesszimistán a világot, és ne 

gondolják azt, hogy nincs jövője és perspektívája a vajdasági magyarságnak. Majd 

aláhúzta: szükség van azokra, akik politikával, közélettel foglalkoznak, mert így lehet 

érvényesíteni a vajdasági magyar érdekeket. 

 

Több mint duplájára nőnek a Vajdaságba érkező magyarországi 
támogatások 

„Összesen 43 milliárd forint áll majd vissza nem térítendő támogatás formájában 

rendelkezésre az anyaországtól az előttünk álló négy évben, ez több mint duplája a két és 

fél évvel ezelőtti magyar kormánydöntés értelmében a vajdasági fejlesztésekre megítélt 

összegnek. Ez jelzi, hogy nemzetpolitikailag ez a program sikeres volt, hogy a pályázatok 

tisztaságához nem férhet kétség, és hogy a törekvéseink folytatását velünk együtt a 

miniszterelnök is támogatja. Egyértelmű ugyanis, hogy csak akkor tudjuk megerősíteni 

közösségünk tagjait, ha egzisztenciálisan is erősítjük őket” - jelentette ki Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a Vajdaság Mának adott interjújában. 

 

Szilágyi Péter: fontos újra és újra megerősítenünk, hogy a magyar 
kormány kiáll a határon túli magyarság mellett 

Mind a legutóbbi romániai magyarellenes jogsértések, mind a kárpátaljai magyarság 

esetében a jogtipró ukrán oktatási törvény és készülő nyelvtörvény kapcsán fontos újra és 

újra megerősítenünk, hogy kiállunk a határon túli magyarság mellett, és napirenden 

tartjuk, közvetítjük ezeket az ügyeket a többségi nemzetek felé is – jelentette ki Szilágyi 

Péter, a Miniszterelnökség nemzetiségpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

Felsőszinevéren, a XXVI. Kárpátaljai Nyári Szabadegyetem megnyitóján elmondott 

beszédében. A helyettes államtitkár fontosnak nevezte, hogy immár huszonhatodik 

alkalommal gyűlnek össze a Kárpátaljai Nyári Szabadegyetemen a kárpátaljai és más 

határon túli magyar szervezetek vezetői, képviselői, szakértői, valamint az anyaország 

politikusai, hogy megvitassák a kárpátaljai és a Kárpát-medencei magyarság dolgait. 
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Méltatta a Kárpát-medence-szerte tartott nyári szabadegyetemek fesztiválok 

nemzetpolitikai jelentőségét. „Fontos, hogy összegezzük, hová jutottunk az utóbbi nyolc 

évben, és milyen nemzetpolitikai programjai voltak a kormányzatnak az adott időszakban, 

illetve milyen sürgető problémák vannak jelenleg a Kárpát-medencében a nemzetpolitika 

területén” – tette hozzá.  

 

KMKSZ-alelnök: a kárpátaljai magyarság történelmi küldetést 
teljesít az ukrán oktatási törvény elleni küzdelmével 

A kárpátaljai magyarság történelmi küldetést teljesít, amikor szembeszáll az ukrán 

oktatási törvény kisebbségi jogokat csorbító rendelkezéseivel, mert Ukrajnában a 

magyaroko kívül egyetlen nemzet sem emelte fel olyan határozottan a hangját az oktatási 

jogszabállyal szemben, mint a kárpátaljai magyarok – jelentette ki Barta József, a KMKSZ 

alelnöke Felsőszinevéren. Az alelnök előadásában elmondta: a kárpátaljai magyarság 

életét az ukrán függetlenség 27 éve során az állandó küzdelmek jellemezték, de a helyzet 

korábban nem volt olyan súlyos, mint most. A múlt év szeptember 5-e, amikor az ukrán 

parlament elfogadta a kisebbségek anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogait erősen korlátozó 

törvényt, vízválasztónak számít, amire a kárpátaljai magyarság azonnal reagált. Nem 

véletlen, hogy az ukrán vezetést meglepte az a határozott fellépés, amit a kérdésben 

hallgató több mint tízmilliós ukrajnai oroszokhoz képest elenyésző, 150 ezres kárpátaljai 

magyarság tanúsított a jogtipró törvénnyel szemben, Magyarország támogatásával – 

fogalmazott. Hozzátette, ennek az elkötelezettségnek köszönhetően Kijev hajlandó arra, 

hogy tárgyaljon a kérdésről a kárpátaljai magyarság képviselőivel. Barta József kiemelte: a 

kárpátaljai magyarok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy Kijev tartsa be Ukrajna 

alkotmányának és hatályos törvényeinek rendelkezéseit az anyanyelvű oktatásra, 

anyanyelvhasználatra vonatkozóan, és vegye figyelembe a Velencei Bizottság javaslatait az 

oktatási törvénnyel kapcsolatban, különös tekintettel annak a kisebbségek 

anyanyelvhasználatát ellehetetlenítő 7. cikkére. 

 

Németh Zsolt: a nemzeti kérdésnek Ukrajna esetében is a 
kapcsolatok erősítését kellene szolgálnia 

Magyarország változatlanul Ukrajna szuverenitásának, területi integritásának a 

megőrzésében érdekelt, különös tekintettel arra, hogy a nemzeti kérdésnek Ukrajna 

esetében is a kapcsolatok erősítését, nem pedig az elkülönülést kellene szolgálnia – 

mondta Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Felsőszinevéren. A 

magyar-ukrán viszonyt a közelgő NATO-csúcstalálkozó tükrében elemző előadásában 

Németh Zsolt kifejtette, hogy nehéz év van a magyar diplomácia mögött a magyar-ukrán 

viszonyt tekintve, mert múlt év szeptember 5-én, az új ukrán oktatási törvény 

elfogadásával megsemmisült minden remény arra, hogy tovább mélyíthetők Magyarország 
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korábbi jó kapcsolatai Ukrajnával. És a két ország közötti feszültségnek koránt sincs vége 

– tette hozzá –, emlékeztetve a jövő heti, szerinte geopolitikai szempontból meghatározó 

NATO-csúcsértekezletre és Donald Trump amerikai, illetve Vlagyimir Putyin orosz elnök 

helsinki kétoldalú találkozójára. A bizottsági elnök kifejtette: látni kell azt, hogy az ukrán 

oktatási törvény nemcsak az oktatásról szól, hanem egy folyamatról, amely az ukrán 

demokrácia minőségét határozza meg. Úgy vélte, a kérdés nemcsak Ukrajnát érinti, hanem 

a Kárpát-medence magyar közösségeit is, hiszen az országaik, amelyekben élnek, figyelik 

az oktatásüggyel kapcsolatos ukrajnai történéseket. Ráadásul az ukrán oktatásügy 

problematikájára nagyon sok kérdés rakódik rá, beleértve a nyugat-európai országok, az 

Európai Unió, az Európa Tanács, valamint az EBESZ Ukrajna-politikáját, miközben az 

ügyben “kitüntetett szerepet” játszik az Egyesült Államok, s Kárpátalján jelentős orosz 

aktivitás is tetten érhető. 

 

Beiskolázási csomag és pénzbeli támogatás a magyar iskolát 
választóknak 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) idén is taneszközcsomaggal és 

egyszeri 600 kúnás összeggel segíti a magyar általános iskolákba iratkozó elsősök, az 

ötödikben magyarul továbbtanulóknak és a magyar középiskolába iratkozó első osztályos 

tanulóknak az iskolakezdését. „A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 

és a Bethlen Gábor Alapkezelőnek köszönhetően már tavaly több pénzt különíthettünk el 

erre a célra, így megemelhettük a támogatásnak ezt a formáját 600 kúnára, ami most is 

ennyi lesz. A taneszközcsomagok pedig ezúttal is tartalmazni fogják a füzeteket, tolltartót, 

rajzlapokat, írószereket és egyebeket, a korosztályoknak megfelelően” – mondta Pálinkás 

Krisztián, a HMPF irodavezetője, a program koordinátora. „A horvátországi magyar 

oktatásért” elnevezésű programját a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma pár évvel 

ezelőtt indította, amellyel eleinte a magyar általános iskolákba iratkozó elsősöket 

támogatták, majd később kibővítették az ötödikben magyarul továbbtanulókkal és a 

magyar középiskolába iratkozó első osztályosokkal is a kedvezményezettek körét. A 

támogatás összege az elmúlt években éves szinten meghaladta a 35 ezer kúnát. 
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