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Szilágyi Péter: a magyar kultúra óriási kincs a diaszpórában élő 
magyar fiatalok kezében 

A magyar kultúra óriási kincs a diaszpórában élő magyar fiatalok kezében – mondta 

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos az Országházban, ahol azokat az 

uruguayi magyar fiatalokat köszöntötte, akik a diaszpóra program keretében érkeztek 

Magyarországra. Szilágyi Péter kiemelte: az alig pár ezres latin-amerikai magyar 

közösségnek van magyar háza, jól szervezett egyesülete és élő kapcsolata az anyaországgal. 

A miniszteri biztos hozzátette: a magyar kis nemzet, ezért nagyon fontos, hogy a 

diaszpórában élő tagjai kapcsolatban maradjanak az anyaországgal. Szólt arról: különösen 

fontos kapcsolatot találni a fiatalokkal. Az ő szüleik, nagyszüleik, akik még a 20. században 

hagyták el a Kárpát-medencét, lassan kiöregszenek, így meg kell szólítani azt a generációt, 

akikkel a jövőben kapcsolatban tud maradni az anyaország. Ezt a célt szolgálja a diaszpóra 

program, amelynek keretében évente 1000, a világ különböző részén élő fiatal látogathat el 

Magyarországra. A diaszpóra programban azok a diaszpórában élő, 10 és 29 év közötti 

magyar fiatalok  vehetnek részt, akik legalább egy éve aktív szerepet vállalnak a helyi 

magyar közösségekben működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző és 

kulturális egyesületek vagy vallási közösségek munkájában. 

 

Potápi: támogatjuk a Kárpát-medencei egységes felsőoktatási tér 
megőrzését 

Potápi Árpád János szerint a magyar állam továbbra is támogatja a kialakított egységes 

kárpát-medencei magyar felsőoktatási tér megőrzését. A nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár azt követően nyilatkozott erről az MTI-nek, hogy Nagyváradon részt vett a 

Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) tanévnyitóján, majd felavatta a Szacsvay Imre 

általános iskola magyar állami támogatással kialakított diákotthonát. Az államtitkár 

elmondta: az egyetemi tanévnyitón azt hangsúlyozta, hogy a Partiumi Keresztény Egyetem 

(PKE) elődje, a Sulyok István Református Főiskola volt az első önálló magyar felsőoktatási 

intézmény a kommunizmus bukása utáni Romániában, alig fél évvel a diktatúra bukása 

után alapították meg. Az a cél azonban, amiért akkor létrehozták, ma is érvényes: a 

keresztény és emberi értékek érvényesítése, és a nemzeti identitás megerősítése. Potápi 

Árpád János II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemtől vett idézettel nyomatékosította: azon 

kell fáradozni, hogy a szabadság visszaszerzésével "nemcsak a nemzetnek, de az egyetemes 

Európának és az egész kereszténységnek szolgálhassunk". A tanévnyitón Böcskei László 

római katolikus megyéspüspök, és Pálfi József rektor mondott ünnepi beszédet. Utóbbi 

örömhírként közölte, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatok ellenére az egyetemen 

húsz százalékkal több hallgatót vettek fel első évre, mint egy évvel korábban. 
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Eltörölte a kormány a románnyelv-oktatást szabályozó cikkelyt, 
lemondott a román oktatási miniszter 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kérésére a román kormány törölte 

augusztusban kiadott rendeletének a magyar diákokat hátrányosan érintő cikkelyét, így 

újra magyar tanítók oktatják a román nyelvet a magyar elemi osztályokban – adta hírül 

csütörtökön az RMDSZ. Nem sokkal később Nelu Barbu kormányszóvivő is megerősítette: 

a kormány csütörtöki ülésén sürgősségi rendelettel módosította augusztusban elfogadott 

intézkedését, oly módon, hogy ezentúl az érintett kisebbségi tannyelvű osztályokban 

egyébként is tanító pedagógusok taníthatják a román nyelvet is. “Gyakorlatilag 

visszatérünk az idei 9-es számú kormányrendelet előtti állapothoz” – sommázta a szóvivő. 

Az RMDSZ elnöke úgy értékelte: a kormány elfogadta a magyar gyermekek és szülők, a 

szakma, valamint az RMDSZ érveit, és megértette, hogy az oktatási miniszter lépése 

szakmailag megalapozatlan és meggondolatlan volt – tudatta a hírlevél. A csütörtöki 

kormányülés előtt Valentin Popa oktatási miniszter bejelentette lemondását arra 

hivatkozva, hogy nem ért egyet a rendelet visszavonásával. 

 

MOGYE: bojkottál a magyar tagozat vezetősége 

Felfüggesztették vezető tisztségeik betöltését a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetem (MOGYE) választott és kinevezett magyar tisztségviselői az egyetemegyesítés 

miatti tiltakozásuk jeléül. A felsőoktatási intézmény magyar tagozatának vezető tanácsa 

azután döntött így, hogy a román kormány már a most kezdődő a tanévtől egyesítette a 

MOGYE-t és a román tannyelvű Petru Maior Egyetemet, és létrehozta a Marosvásárhelyi 

Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és Technológai Egyetemet (MOGYTTE). A magyar 

vezetők mindaddig nem töltik be a tisztségeiket, amíg nem születik egy, a magyar nyelvű 

oktatás jövőjét hosszútávon biztosító megnyugtató döntés. A magyar tagozat vezető 

tanácsa csütörtöki állásfoglalásában a magyar oktatás felszámolása felé tett döntő 

lépésként értékeli, hogy a két egyetem szenátusa által – a magyar tagozat akarata ellenére 

– megszavazott egyetemegyesítést a kormány már idei hatállyal szentesítette.  

 

Inog Biró Zsolt széke az MPP-ben? Szétválasztanák a pártelnöki és a 
képviselői tisztséget 

Biró Zsolt MPP-elnök feltételezett eltávolítását lebegtette meg vasárnap a Nethuszár 

elnevezésű Facebook-oldal, közölve, információik szerint a Magyar Polgári Párt országos 

választmánya leváltotta a parlamenti képviselőt az alakulat éléről. A Nethuszár azt 

állította, hogy a szavazás (amelynek időpontját nem nevezték meg) során a pártelnök 
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mindössze egy szavazatot tudhatott magáénak, a megyei elnökök, az MPP-s 

polgármesterek és küldöttek által összeállt testület többi tagja a jelenlegi elnök ellen 

szavazott. A Nethuszár úgy tudja, az MPP elnöki székét várhatóan Gyergyószentmiklós 

egykori polgármestere, Mezei János foglalhatja el. Mezei János, az alakulat 

választmányának elnöke a Krónika kérdésére közölte, Biró Zsolt tevékenységének 

értékelése nem szerepelt az MPP pénteken és szombaton tartott országos választmányi 

ülésének napirendjén, az elnök személyéről nem is beszéltek. A gyergyószentmiklósi 

politikus kifejtette, sajnálja, hogy „ferdítések jelentek meg ezzel kapcsolatban”, hiszen az 

alaptalan híresztelések szerinte zűrzavart keltenek. Nem értem, mi lehet a diverzió 

hátterében, hiszen szóba sem került, hogy leváltanánk a párt elnökét” – mondta Mezei 

János.  

 

Kalmár Ferenc: a szórványmagyarság a nemzet bástyája 

A nemzet bástyájának nevezte a szórványmagyarságot Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium miniszteri biztosa szombaton Romániában, a temesvári magyar 

napok rendezvényén, ahol átadta a Rákóczi Szövetség beiratkozási programjának 

támogatásait. Kalmár Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta, hogy a kormány a 

szórványban élő nemzetrészek megerősítése érdekében támogatja szülőföldön maradást és 

erősíteni szeretné kapcsolataikat az anyaországhoz. Emlékeztetett arra, hogy a magyar 

nemzetpolitika 2010 után gyökeresen átalakult, a külhoni nemzetrészeket most már 

gazdasági eszközökkel is segíti. A támogatás azonban nem korlátozódik a Kárpát-

medencére, hiszen élnek magyarok Argentínában vagy Alaszkában is, a kormány ezért 

kezdeményezőként keresi a kapcsolatot minden magyar közösséggel - tette hozzá. A 

temesvári rendezvényen 89 család vehette át a Rákóczi Szövetség támogatását, amiért 

vállalták, hogy a gyermeküket anyanyelven taníttatják - közölte a miniszteri biztos. A 

leendő magyar iskolások csaknem fele a temesvári Bartók Béla Elméleti Líceumban, a 

többiek Temes megye más településein járnak majd jövőre magyar osztályokba. 

 

Potápi: továbbra is az MKP a magyar kormány stratégiai 
szövetségese a Felvidéken 

A magyar kormány stratégiai szövetségese a Felvidéken továbbra is a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára azon a sajtótájékoztatón, amelyet a hétvégén megalakulásának huszadik 

évfordulóját ünneplő párt vezetőivel szerdán tartott találkozó után rendeztek Pozsonyban. 

Az államtitkár elmondta: a találkozónak több apropója volt, részint az MKP hétvégi ünnepi 

kongresszusa, részint pedig az, hogy egyeztessenek a magyar kormány támogatásával a 
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Felvidéken megvalósuló programok jelenlegi állásáról, valamint, hogy közösen vegyenek 

részt a Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes évnyitóján. Potápi gratulált Menyhárt 

Józsefnek, az MKP elnökének, illetve a párt korábbi elnökeinek és tagjainak az elmúlt két 

évtizedben végzett munkájukért. Megjegyezte: leginkább azokat illeti hála, akik végig 

kitartottak a párt mellett, és „valóban a magyar közösség pártjává tették azt”. Továbbra is 

az MKP a magyar kormány stratégiai szövetségese a Felvidéken, és a magyar kormány 

minden politikai támogatást megad neki, hogy a párt meg tudjon felelni a következő 

másfél év kihívásainak. Menyhárt József megköszönte a támogatást, s a közelgő 

helyhatósági választásra utalva leszögezte: az MKP „előre halad, van ereje és partnere is”. 

 

Ünnepi kongresszust tartott a Magyar Közösség Pártja 

A Magyar Közösség Pártja (MKP) a felvidéki magyarság magva – jelentette ki Menyhárt 

József, az MKP elnöke a felvidéki magyar párt ünnepi kongresszusán, amelyet a szervezet 

létrejöttének 20. évfordulója alkalmából tartottak Dunaszerdahelyen. Menyhárt József 

beszédében felidézte a felvidéki magyar párt fennállásának néhány fontos állomását, és 

méltatta az MKP volt vezetőit. A volt elnökök közül Csáky Pált és Berényi Józsefet 

említette, rámutatva: ők olyan vezetők voltak, akik egyben tartották a közösséget, és 

képesek voltak arra, hogy akkor hozzanak döntéseket, amikor kell, még akkor is, ha ezek 

sokszor nem voltak könnyű döntések. Az MKP vezetője szólt a pártban 2016-ban lezajlott 

tisztújításról, amikortól „egy csapatba került a hagyomány és a nóvum”, majd beszélt az 

azóta elért eredményekről és a célkitűzésekről. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos beszédében kiemelte: az első egységes nemzetiségi alapon szerveződő 

párt létrejöttével a felvidéki magyar közösség azt üzente, hogy él és élni akar. 

Hangsúlyozta: az MKP ezután meghatározó alakítója lett a felvidéki magyarság két 

évtizedének, s amíg hisznek és bíznak benne, addig ez így is marad. Kiemelte:  "A mi 

célunk és érdekünk az, hogy a határon túli erős, felelősségteljes, a saját sorsukról dönteni 

képes közösségek éljenek, amelyek élén olyan vezetők állnak, akik tudják, mi a jó a 

közösségnek (...) mi úgy látjuk, hogy az MKP ennek a tudásnak a birtokában van, ezért a 

magyar kormányra, ahogy eddig, úgy a jövőben is számíthatnak." A kongresszuson a 

küldöttek döntöttek arról, hogy Menyhárt József, a párt elnöke lesz az MKP államfőjelöltje 

a jövő tavasszal megrendezendő szlovákiai államfőválasztáson. „Az MKP olyan jelöltet 

állított, aki magyar jelölt, és nem csak szlovák állampolgár” – jelentette ki Menyhárt József 

a kongresszus végén tartott sajtótájékoztatón. Ezzel a politikus arra utalt, hogy néhány 

napja a Most–Híd szlovák-magyar vegyes párt elnökének és államfőjelöltjének, Bugár 

Bélának a kampányindító sajtótájékoztatóján annak stábja hangsúlyozott: Bugár nem 

magyar elnökjelöltként indul, hanem mint szlovák állampolgár. 
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Orbán Viktor avatta fel a topolyai TSC Labdarúgó Akadémiát 

Közép-Európa közös nyelvének nevezte a sportot, különösen is a labdarúgást Orbán Viktor 

miniszterelnök csütörtökön a vajdasági Topolyán, a TSC Labdarúgó Akadémia átadóján. A 

kormányfő szerint természetes, hogy a sport összeköti a közép-európai népeket, például a 

szerbeket és a magyarokat. Bár „nehéz történelem van mögöttünk”, ma már olyan szelek 

fújnak, amelyek az együttműködők vitorláját dagasztják - fogalmazott. Hangsúlyozta: akik 

ma Európában összefognak, azok megerősödnek, akik viszont széthúznak, azok 

legyengülnek és széthullanak. A szerbek és a magyarok az összefogást választották 

politikában, gazdaságban, kultúrában és sportban egyaránt – tette hozzá a miniszterelnök, 

köszönetet mondva ezért Aleksandar Vucic szerb elnöknek. Orbán Viktor jelezte, hogy a 

topolyai labdarúgó-akadémia még csak a kezdet, „még sok szép feladat, megépítendő 

sportközpontok és sok ezer gyermek sportolásának megszervezése (...) vár ránk”. Azzal 

kapcsolatban, hogy ezt miért éppen Szerbiában teszik, azt mondta: sok magyar él 

Szerbiában, és az anyaország érdekelt az itt élők sikereiben. Visszaemlékezése szerint 

Szerbia az 1980-as években fejlettebb és szabadabb volt, mint Magyarország, és „aki 

egyszer felért egy csúcsra, újra képes lesz erre, ez csak idő kérdése”. „Biztos vagyok benne, 

hogy látjuk mi még Szerbiát újra a csúcsokon” - jegyezte meg. 

 

Potápi Árpád János: a szórványtelepülések erősödni szeretnének 

Azok a szórványtelepülések tudtak fennmaradni eddig, amelyek őrizték ragaszkodásukat, 

hitüket és magyarságukat, és ezek a települések tovább szeretnének erősödni – 

hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a 

vajdasági Maradékon. Potápi Árpád János, aki a Tisza István egykori miniszterelnök 

településre látogatásának 100. évfordulója alkalmából tartott emlékünnepségen vett részt, 

kiemelte: a szórványban a leginkább a magyar intézményrendszert kell megerősíteni, azon 

belül pedig az oktatási rendszert, ugyanis az a legfontosabb, hogy minden magyar gyerek 

számára elérhető legyen a magyar nyelvű oktatás, és az intézmények külsejükben és 

oktatási színvonalukban is jobbak legyen, mint a többségi nemzeti iskolák. Mint mondta, a 

magyar kormány a különböző nemzetpolitikai programjain keresztül tudja támogatni a 

szórványban élőket. „Azok a közösségek tudnak megmaradni, amelyekben van egy olyan 

lelkész, tanító vagy polgármester, aki összefogja a közösséget, tud célokat meghatározni, és 

ezek mellé a közösség oda tud állni” – tette hozzá. Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke Maradékot a „szórványok szórványának” nevezte. Kijelentette: a 

száz évvel ezelőtti látogatás párhuzamba állítható a mostani ünnepi megemlékezéssel, 

mindkét alkalom üzenete a nemzetben történő gondolkodás volt.  
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Menczer: a magyar külügyminisztert nem lehet megfélemlíteni 

Nem lehet megfélemlíteni a magyar külgazdasági és külügyminisztert az Ukrajnával 

folytatott kettős állampolgársági vitában - jelentette ki a tárca tájékoztatásért és 

Magyarország nemzetközi megjelenítéséért felelős államtitkára vasárnap Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Menczer Tamás úgy fogalmazott, Ukrajnában kormányzati, állami 

háttérrel zajlanak a magyarság elleni támadások, amire bizonyíték, hogy Szijjártó Péter azt 

követően került fel egy Ukrajna ellenségeit felsoroló ukrán szélsőséges honlap listájára, 

hogy kritizálta Petro Porosenko ukrán elnököt.  A magyar külügyminisztert azonban nem 

lehet megfélemlíteni, a kárpátaljai magyarok természetesen a továbbiakban is 

számíthatnak Szijjártó Péter feltétel nélküli, határozott és eltökélt kiállására - 

hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte, nem igazak a szóban forgó honlap azon állításai, 

amely szerint Szijjártó Péter fegyveres beavatkozással fenyegette meg Ukrajnát. Soha nem 

történt ilyen, ugyanakkor a miniszter minden korábbi állítását fenntartja, például azt is, 

hogy a jelenlegi ukrán elnök és kormányzó erők alacsony népszerűségük miatt próbálnak 

úgy szavazatokat szerezni, hogy szélsőséges indulatokat korbácsolnak. Erre használják fel 

a magyar közösséget is, amit a magyar kormány elfogadhatatlannak tart, például azért is, 

mert Ukrajna NATO- és EU-tagságra készül - tette hozzá. Menczer Tamás elmondta a 

kárpátaljai magyarság elleni támadás egy új szintre lépett, amikor a beregszászi 

főkonzulátuson ukrán titkosszolgálati akciót hajtottak végre és "ezzel minden írott és 

íratlan diplomáciai szabályt megszegtek". 

Etnikai viszály szítása miatt feljelentést tett a KMKSZ elnöke az 
ukrán külügyminiszter ellen 

Beadványban fordult az ukrán főügyészhez Pavlo Klimkin külügyminiszternek a 

kárpátaljai magyarokat szeparatizmussal gyanúsító kijelentései miatt Brenzovics László, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. Az ukrán külügyminiszter az 

utóbbi napokban adott interjúiban azzal vádolta „Kárpátalja magyar közösségét, hogy 

rájátszik a szeparatista hangulatokra a megyében, utalva arra, hogy a kárpátaljai magyarok 

szeparatista veszély forrásai az Ukrajna elleni hibrid háborúban Oroszország állítólagos 

befolyása miatt”. A KMKSZ elnöke jelezte, „anélkül, hogy kommentálná egy hivatalos 

személy badarságait, különösen egy olyan minisztérium legmagasabb rangú 

tisztségviselőjét, amelynek célja, hogy országunk diplomáciai, jószomszédi és toleráns 

kapcsolatokat alakítson ki szomszédai mellett általában is a világgal”, kéri a főügyészt, 

hogy „felelőssége tudatában viszonyuljon Pavlo Klimkin miniszter ezen provokatív 

kijelentéseihez”. Brenzovics László meggyőződése szerint a külügyminiszter e kijelentései 

szándékosan irányulnak „etnikai ellenségeskedés szítására a Kárpátalja megye területén 

máig békésen egymás mellett élő nemzetiségek között”. 
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Brenzovics: provokáció lehetett a rejtett videózás a beregszászi 
konzulátuson 

Előre kitervelt provokáció lehetett a titkos felvételek készítése az állampolgársági 

eskütételről a beregszászi magyar konzulátuson, miként a nyilvánosságra kerülése is jól 

időzítettnek látszik a magyar és az ukrán külügyminiszter találkozója előtt – mondta a 

KMKSZ elnöke. Brenzovics László úgy vélte, hogy a felvételeket hónapokkal a 

megjelenésük előtt, még a nyár elején rögzíthették. Zavarosnak nevezte egyúttal a kettős 

állampolgársággal kapcsolatban kialakult jogi helyzetet. Kiemelte, hogy az ukrán kormány 

több tagja is bizonyíthatóan kettős állampolgár, mégsem büntettek még soha emiatt 

minisztereket, de más állami alkalmazottakat sem. Brenzovics László biztosra veszi, hogy a 

hazaárulási vádak egyetlen bíróságon sem állnák meg a helyüket. Hozzátette azonban, 

hogy a kárpátaljai magyarságra nézve jogi következmények nélkül is káros lehet a 

vádaskodás, az indulatok szítása és a kisebbségellenes hangulatkeltés. 

 

Horvát miniszterelnök először látogatott el a HMDK-hoz 

A HMDK-elnök meghívására Andrej Plenković horvát miniszterelnök a pélmonostori 

magyarok székházába is, ahol a HMDK vezetőségével munkamegbeszélést folytatott. 

Jankovics Róbert szerint ez egy rendkívüli jelentőséggel bíró esemény, amely a magyar 

közösség munkájának az elismerését, valamint a legmagasabb szintű támogatását jelenti. 

A találkozóra a horvát kormánytámogatásból tavaly megvásárolt és felújított épületben 

került sor. Andrej Plenković személyében horvát miniszterelnök először keresett fel 

magyar érdekvédelmi szervezetet. „Az általam vezetett kormány minden nemzeti 

kisebbségnek, így a magyarnak is a legjobbat szeretné nyújtani. Jankovics képviselővel a 

mandátumunk kezdete óta nagyon jó az együttműködés, ő egy nagyon fontos része a 

kormányzó többségnek. Öröm volt látni a magyar otthont, ezt a szép objektumot, amely 

kormányzásunk ideje alatt valósult meg. És azt is elmondhatom, hogy lesz még több ilyen 

is” – szögezte le Andrej Plenković a találkozó után adott nyilatkozatában. 

 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program: folyamatosan 
valósulnak meg a projekt horvátországi tervei 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma. A horvátországi program keretében már számos beruházás 

és pályázat megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van, amelyek mind a minőségi 

magyar óvodai oktatást szolgálják. Pálinkás Krisztián, a Horvátországi Magyar 
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Pedagógusok Fórumának irodavezetője, a program koordinátora elmondta, hogy az 

óvodaidíj-támogatási pályázatot lebonyolították, tartottak szakmai továbbképzést, a hét 

horvátországi magyar óvoda kapott magyar és kistudós sarkot, valamint bútorokat és 

egyéb berendezést. „A program minden egyes részével kapcsolatban előzetesen 

egyeztettünk az óvodák vezetőivel, az óvónőkkel, így az ő igényeiknek megfelelően 

állítottuk össze a csomagokat, illetve a berendezéseket. A szakmai továbbképzés témáját is 

ez alapján határoztuk meg” – mondta el Pálinkás Krisztián, aki hozzátette, hogy 

folyamatban van a játszóterek kialakítása is, amit a dokumentációk, engedélyek több 

hónapig tartó beszerzése előzött meg. 

 

Középkori freskó modern másolatát avatták fel Rómában 

Mátyás király Magyarország egyik legfontosabb és a mai napig a legismertebb királya volt - 

mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az 

MTI-nek péntek este egy középkori Mátyás-freskó modern másolatának felavatásán 

Rómában, melyre a Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett Mátyás király 

Emlékév keretében került sor. A Római Magyar Akadémián (RMA) felavatott, húsz méter 

magas, öt méter széles színes molinó, amely Mátyás-királyt ábrázolja lovon ülve, az olasz 

főváros magyar kulturális intézetének egyik óriás udvari falfelületét díszíti. Körülötte latin 

nyelvű szövegrészek láthatók, ahogyan korabeli kódexekben szerepelnek. A Mátyás király 

feletti és alatti idézet a magyar királyhoz intézett latin imádságból származik, amely a 

kereszténység védelmezőjének nevezi őt. Potápi Árpád János a rendezvényen 

hangsúlyozta, Mátyás király emléke nem kizárólag a történelemkönyvek lapjain őrződött 

meg, a nép emlékezetében azóta is élénken él, nemcsak magyarok, hanem az európai 

népek körében is. Kiemelte, hogy Mátyás király olasz felesége, Beatrix révén is szorosan 

kötődött Itáliához. 
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