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Orbán Viktor Tusványoson meghirdette a Kárpát-medence 
újjáépítésének tervét 

A Kárpát-medence újjáépítését nevezte Magyarország egyik legfontosabb tervének Orbán 

Viktor miniszterelnök szombaton Tusnádfürdőn. A miniszterelnök a 29. Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktáborban úgy fogalmazott, „véget ért a száz év magyar magány 

korszaka”. „Újra erősek vagyunk, elszántak vagyunk, bátrak vagyunk, van erőnk, van 

pénzünk, vannak erőforrásaink” – jelentette ki a kormányfő. Hozzátette: az elmúlt 

években Magyarország bebizonyította szomszédjainak, hogy „aki a magyarokkal 

együttműködik, az jól jár”. Orbán Viktor elmondta, Magyarország azt ajánlja a 

szomszédjainak, hogy gyorsvasúttal, autópályákkal kössék össze országaikat, ahogy az 

energiahálózatokat is, valamint hangolják össze védelmi politikájukat és a 

haderőfejlesztéseket. „Fektessünk be egymás térségeibe” – javasolta a kormányfő. 

Kijelentette: szembe kell nézni azzal, hogy a modern Románia száz éve nem tud mit 

kezdeni azzal a természeti ténnyel, hogy itt él másfél millió magyar. „Az RMDSZ szlogenje 

szerint Székelyföld akkor is létezett, amikor a modern Románia még nem létezett, 

Székelyföld akkor is létezni fog, amikor már az egész Európa behódolt az iszlámnak” – 

mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. „Ahelyett hogy tagadnánk a valóságot, fogjuk fel 

inkább ezt a helyzetet erőforrásként. Tekintsünk Erdélyre erőforrásként, akarjunk erős 

Székelyföldet, erősödő magyarságot. Ez erőgyarapodást jelent Románia számára is” – 

fogalmazott. A miniszterelnök beszélt arról is, hogy a magyar kormány nyolc év folyamatos 

kormányzás után áprilisban négy év újabb munkára kapott esélyt, és felhatalmazást arra, 

hogy kiépítsen egy új korszakot. Orbán Viktor elmondta: a magyar nemzetegyesítés 

folyamata átváltozott nemzetépítéssé, amelynek áprilisban tartották a főpróbáját. Szerinte 

az eredmények azt igazolják, hogy a magyar nemzetépítés sikeres. „Bebizonyítottuk, hogy 

mi magyarok képesek vagyunk megérteni bonyolult és összetett helyzetünket, és ha kell, 

egy akarattal képesek vagyunk dönteni sorsukról, egy nemzetként mozdulni” – idézte a 

kormányfőt az MTI. Közölte, a külhoni magyarok kiálltak az anyaországi magyarok 

mellett, minden egyes szavazatuk felelősségvállalás volt Magyarország mellett. Orbán 

Viktor jelentős eredménynek nevezte, hogy köszönthették az egymilliomodik új magyar 

állampolgárt.  

 

Az eddigi nemzetpolitika folytatását kérték 

Az identitás-megőrzés és szülőföldön való boldogulás fontos támaszának minősítették a 

2010-ben kezdődött nemzetpolitikát a határon túli magyar pártok vezetői és ennek 

folytatását kérték a kormánytól pénteken, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor "A nemzeti összetartozás ereje" című kerekasztal-beszélgetésén. A 

hagyományos tusványosi nemzetpolitikai kerekasztal alkalmával Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes köszönetet mondott a külhoni magyarságnak, hogy áprilisban 
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több mint 96 százalékban támogatta a Fidesz-KDNP kormányt és "így lett meg a harmadik 

kétharmad". Semjén Zsolt ezt a választási eredményt úgy értékelte: visszaigazolása, 

elismerése a kormány 2010-ben megkezdett nemzetpolitikájának, amelyet a következő 

ciklusban is folytatni fog. A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) Tánczos 

Barna szenátor képviselte a tanácskozáson, aki olyan hadszíntérként jellemezte az erdélyi 

magyar közéletet, ahol "mesterlövészek" vadásznak kipécézett áldozataikra, és ezzel az 

egész közösségnek sokat ártanak. Az RMDSZ politikusa ezzel az utóbbi időkben született 

megdöbbentő - az egész közösséget terrorizmussal megbélyegző, a magyar ingatlanvagyon 

visszaszolgáltatását megtagadó, vagy azt visszaállamosító, a közösségi vezetőket 

meghurcoló - bírósági ítéletekre utalt, amelyeket elfogadhatatlannak nevezett. Biró Zsolt, a 

Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke az utóbbi év legfontosabb közös nemzetpolitikai 

sikerének nevezte a Minority SafePack beterjesztéséhez szükséges aláírások 

összegyűjtését, illetve azt, hogy Magyarországon immár harmadik alkalommal nemzetileg 

elkötelezett kormány alakult a választások után. Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt 

elnöke a további együttműködés felé utat nyitó sikerként értékelte, hogy a választási 

regisztráció és a levélszavazatok célba juttatása idején mindhárom erdélyi magyar párt 

ugyanazért dolgozott, a kiemelkedő határon túli választási részvétel pedig visszaigazolta a 

magyar kormány politikáját, amely ezáltal Kárpát-medencei léptékű legitimitást nyert. 

Szerinte az összefogás másik fontos üzenete volt az erdélyi magyar pártok január 8-i közös 

autonómianyilatkozata, amely miatt "akasztással" fenyegette meg az autonómiát követelő 

magyarokat Mihai Tudose akkori román kormányfő. Menyhárt József, a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) elnöke a szórványvidéken működő iskolák megmentését célzó iskolabusz-

projektről és a magyar kormány segítségével megvalósuló vállalkozásfejlesztési 

programról beszélt. Elmondta, hogy Szlovákiában egymást érik a választási kampányok: 

miután az MKP a megyei választásokon a harmadik legjobb eredményt érte el, most a 

novemberi önkormányzati, illetve a jövő évi európai parlamenti választásokra készül, 

amelyen szeretne egy második képviselői mandátumot is megszerezni. Bejelentette: a 

magyarok mozgósítósa érdekében az MKP saját jelöltet állít a szlovák elnökválasztáson is, 

akit az MKP - megalakulásának 20. évfordulóján - ősszel nevesít. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke szerint "hihetetlenül sokat jelent" a magyar 

kormány támogatása: egyebek mellett az a gazdaságfejlesztési program, amely az utóbbi 

két és fél évben 11 ezer magyar vállalkozót, vagyis ennél sokkal több magyar családot 

segített szülőföldjén boldogulni és munkahelyeket teremteni. A szerb kormánypártokkal 

kötött partnerkapcsolatot is hasznosnak nevezte, amely által a magyar közösségnek fontos 

ügyekben is előre tudnak lépni. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnöke köszönetet mondott mind az anyaország, mind a többi 

nemzetrész által tanúsított szolidaritásért, amely nélkül - a geopolitikai konfliktus 

középpontjába került ukrán állam kisebbségellenes kilengései, az oktatási jogok 

megnyirbálása és a tettlegességig fajult magyarellenes hangulatkeltés közepette - a 

kárpátaljai magyarság szerinte aligha tudna megmaradni, mint közösség. Horváth Ferenc, 

a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke az anyaország 
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támogatásával indult gazdaság- illetve óvodafejlesztési program közösségerősítő szerepét 

emelte ki: szerinte a muravidéki magyarok száz év után először érezhették azt, hogy 

magyarságukból nemcsak hátrány származik, hanem "magyarnak lenni jó". Jankovics 

Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnöke arról számolt be, hogy 

az elmúlt évben magyarországi állami támogatással sikerült javítani a magyar kulturális 

intézményrendszer működési feltételeit, a horvátországi magyar gazdák pedig egymilliárd 

forintos anyaországi támogatásban részesültek. Deák Ernő, a Nyugat-Európai Országos 

Magyar Szervezetek Szövetségének elnöke azt a szemléletváltást méltatta, amely a nemzeti 

összetartozás ünnepévé emelte a június 4-i gyásznapot és a korábbi sérelempolitika helyett 

arra összpontosít, hogy a szomszédos államokat meggyőzze az érdekek közösségéről és 

szövetségesévé tegye azokat. Rámutatott: a diaszpóra mindig felvállalta a magyar érdekek 

közvetítését és érvényesítését a nyugati országokban, erre a szolidaritásra pedig továbbra 

is számíthatnak a Kárpát-medencében élő nemzettársak.  

 

Semjén Zsolt az 1918-ban tett autonómiaígéretére emlékeztette a 
románságot 

Semjén Zsolt az erdélyi magyaroknak és szászoknak 1918-ban tett autonómiaígéretére 

emlékeztette a Nagy-Románia megalakulásának centenáriumát ünneplő románságot 

pénteken Tusnádfürdőn. A miniszterelnök-helyettes a Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

nemzetpolitikai fórumán kérdésre válaszolva fejtette ki: tiszteletben tartja, hogy a 

románság ünnepli Erdély Romániához csatolását, és azt kéri, ők is tartsák tiszteletben, 

hogy ezen a magyaroknak nincs mit ünnepelni. „Megértem, hogy nekik nagyon fontos a 

nemzeti identitás szempontjából december elseje. Ezért csak azt kérem, hogy 

tanulmányozzák a Gyulafehérvári Nyilatkozatot. Önök akkor megígérték a magyarságnak 

az önrendelkezést és autonómiát, ezért mi csak arra kérjük önöket, hogy a saját ígéretüket 

tartsák be, és ne tekintsék extremitásnak, amikor a magyarság autonómiát kér” – 

fogalmazta meg elvárását Semjén Zsolt. Semjén Zsolt a fórumon tartott előadásában is 

kitért a magyar-román viszonyra, jelezve, hogy Magyarország nyitott az együttműködésre, 

arra, hogy múlt sérelmeit félretéve a közös érdekekre alapozva fejlessze kapcsolatait 

szomszédaival. Rámutatott: amikor a magyar kormány a külhoni magyar közösségek 

megmaradását gazdaságfejlesztési programokkal támogatja, rajtuk kívül az érintett 

utódállamoknak is jó, a magyar gazdaságnak is jó, egy tipikus „győztes-győztes” helyzetről 

van szó. A román-magyar közös érdekekre példaként Európa észak-déli infrastrukturális 

tengelyének megépítését hozta fel a miniszterelnök-helyettes, és kiemelte, hogy a 

kisebbségi jogokat korlátozó ukrán oktatási törvénnyel szembeni fellépésben is Románia 

és Magyarország kiválóan együttműködik. 
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Potápi a Tusványos megnyitóján: a nemzet közjogi egyesítése 
gyakorlatilag befejeződött 

A nemzetpolitika bizonyított: a nemzet közjogi egyesítése gyakorlatilag befejeződött, a mai 

országgyűlés már nemzetgyűlésként működik – állapította meg Potápi Árpád 

nemzetpolitikai államtitkár szerdán Tusnádfürdőn, a 29. Bálványosi Nyári Szabadegyetem 

és Diáktábor megnyitóján. „Azon fáradozunk, hogy hazánk szabadságának 

visszaszerzésével nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes Európának és a keresztény 

ügynek is szolgálhassunk” – köszöntötte a tábort a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkárságának vezetője, II. Rákóczi Ferenc 1705-ben megfogalmazott, szerinte ma is 

találó gondolatát idézve. Az államtitkár méltatta a Tusványosként emlegetett, csaknem 

három évtizedes múltú szellemi műhely nemzetpolitikai érdemeit, és azon szervezetek 

munkáját, amelyek a határon túli magyarok regisztrációját, illetve szavazataik begyűjtését 

segítették az idei országgyűlési választáskor. Elmondta: a Fidesz-KDNP pártszövetség 96 

százalékot meghaladó támogatottságot élvez a határon túli magyar választók körében, és – 

„bár nehéz lesz ezt a számot növelni" – azon lesz, hogy megfeleljen bizalmuknak. A 

Bálványosi Nyári Szabadegyetem alapítóinak egyikeként Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke úgy értékelte: az országgyűlési választások megmutatták a 

nemzet egységét, a kormánytöbbség kétharmados eredményében „ott van” a határon 

túliak szavazata is, és így a következő négy évben folytatódhat a nemzetegyesítés, „össze 

fog nőni, ami összetartozik”. A Tusványost a szókimondás, a nemzeti összetartozás iránti 

és európai elkötelezettség jellemzi, de a román–magyar párbeszéd normalizálása terén, 

amit már az induláskor a célok közé soroltak, még hiányérzetük van az alapítóknak.  

 

'48–'49 egyik utolsó ütközetére emlékeztek Székelyföldön 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó ütközetére emlékeztek 

szombaton a székelyföldi Nyergestetőn. A megemlékezés alkalmával Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár avatta fel azt a parkolót, amely a magyar állam 

támogatásával épült, és az emlékhely kulturált látogatását teszi lehetővé. A Nyergestetőn 

elesett hősök emlékére emelt obeliszk mellett tartott beszédében Potápi Árpád János 

elmondta, hadászati szempontból nem volt nagy jelentősége a székelyek ellenállásának a 

szabadságharc utolsó napjaiban. Hozzátette azonban, hogy az itt elesettek nemcsak a hazát 

védték, hanem saját házaikat, családjaikat. Nem volt már hova hátrálniuk – tette hozzá. 

Mindenki arra törekszik, hogy családot alapítson, gyermekeit felnevelje, nyugodt öregkort 

éljen meg. A Nyergestetőn harcoló székelyek mégis hőssé váltak. Tudták, hogy az 

utókornak áldozzák fel életüket – mondta Potápi Árpád János. Korodi Attila, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőházi frakcióvezetője példaértékűnek 

nevezte, hogy a hegy lábánál fekvő Csíkkozmás lakói ápolták és ápolják az emlékhelyet. 
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Hozzátette: ez a gondosság arra a kopjafa erdőre is kiterjed, amelyet az utóbbi 29 évben 

állítottak a világ magyarjai, és amely által nemzeti emlékhellyé vált Nyergestető. Borboly 

Csaba, Hargita megye önkormányzatának elnöke Orbán Viktor Tusnádfürdőn elmondott 

szavaira utalva jelentette ki: olykor a lehetetlent kell megpróbálni. A Nyergestető hősei is 

ezt tették – fűzte hozzá.  

 

Bukarestben tüntettek a „magyar elnyomás” ellen a székelyföldi 
románok 

Néhány száz személy vonult fel Bukarestben vasárnap a Kovászna, Hargita és Maros 

megyei románok civil fóruma, illetve a Nemzet Útja Egyesület által a közigazgatási 

törvénykönyv elfogadása ellen szervezett tüntetésen. A felvonulás szervezői szerint ugyanis 

az új közigazgatási kódex alkotmányellenes módon második hivatalos nyelvvé tenné a 

magyart az ország bizonyos területein. Mihai Târnoveanu, a Nemzet Útja Egyesület elnöke 

és a Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fórumának alelnöke kifejtette, hogy 

védőpajzsot akarnak emelni a román nemzeti értékek köré, és tiltakoznak az ellen, hogy az 

új közigazgatási törvénykönyv kiterjesztené a magyar nyelv használatát a prefektusi 

hivatalokra és a dekoncentrált intézményekre. „A román nyelvnek kell az egyetlen 

hivatalos nyelvnek maradnia a román állam területén” - jelentette ki Târnoveanu. A 

Kovászna, Hargita és Maros megyei románok civil fóruma július 16-án fordult Klaus 

Johannishoz, kérve az államfőt, hogy ne hirdesse ki a közigazgatási törvénykönyvet a 

parlament által elfogadott formájában. 

 

Megérkezett Kárpátaljára a magyar kormány által adományozott 
folyékony klór első szállítmánya 

Megérkezett Kárpátaljára kedden a lakossági ivóvíz tisztításához szükséges cseppfolyós 

klór három tonnányi első szállítmánya, amelyet a magyar kormány sürgősségi 

humanitárius segítségként juttatott az ukrajnai megyének Hennagyij Moszkal kormányzó 

kérésére. A kormányzó a múlt héten fordult a magyar kormányhoz az ungvári 

főkonzulátuson keresztül, hogy humanitárius segélyként adományozzon 15 tonna 

cseppfolyós klórt Kárpátaljának a lakossági ivóvízellátásban kialakult válsághelyzet 

megoldása érdekében, ami annak következtében állt elő, hogy Ukrajnában leállt a 

folyékony klórt előállító egyetlen vegyipari üzem. A klórhiány miatt országszerte sok 

millió, Kárpátalján több százezer ember ivóvízzel történő ellátása került veszélybe. Buhajla 

József ungvári magyar főkonzul, aki a Csap-Záhony közúti határátkelőhely ukrán oldalán 

adta át a klórszállítmányt Hennagyij Moszkalnak, a sajtónak nyilatkozva elmondta, hogy a 

mostani humanitárius segély is nagyon fontos támogatás Magyarország részéről.  
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