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Megemlékezések október 23-a alkalmából határon innen és túl 

A 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára emlékezett a világ 

magyarsága október 23-án. A Terror Háza előtt tartott központi ünnepségen a 

hagyományokhoz híven beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök, őt megelőzően 

pedig Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora szólalt fel. 

Orosz Ildikó kiemelte: a XX. század kommunista, fasiszta hatalomgyakorlás eszközei 

napjainkban is kísértenek, különösen Ukrajnában. Kifejtette: a kárpátaljai magyarokat az 

utóbbi időszakban rengeteg támadás érte, érdekeiért pedig a világon senki nem állt ki, csak 

Magyarország. Hozzátette: "egyedül Magyarország áll mellettünk, köszönjük 

Magyarország". A határon túli magyarságnak és a magyar külképviseleteknek küldött 

videóüzenetében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter úgy fogalmazott: hálásak 

vagyunk 1956 valamennyi hősének, mivel nagy szerepük van abban, hogy ma élvezhetjük a 

szabadságot. „A magyar nemzet a szabadságharcosok nemzete. Ezt 1956-ban is 

bebizonyítottuk, amikor a magyar emberek elég bátrak voltak ahhoz, hogy az iszonyú 

túlerővel is szembeszálltak, és bár várták, de nem kapták meg a segítséget, mégis 

kitartottak céljaik mellett, mégis a végsőkig harcoltak a magyar szabadságért" – tette 

hozzá a miniszter. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter az összefogás 

fontosságáról beszélt Budapesten. Kiemelte: történelmünk legnagyobb tanulsága, hogy 

addig maradhatunk szabadok, addig őrizhetjük meg magyarságunkat, amíg képesek 

vagyunk összefogni. Hozzátette: minden magyarnak a világon tudnia kell, hogy számíthat 

az anyaországra, és "ezért kell ma minden erőnket latba vetni a kárpátaljai magyarság 

védelmében." Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára Nagymányokon mondott ünnepi beszédet, amelyben kiemelte: 1956 

lehetőséget teremtett az 1989-es demokratikus átalakulásra, ez pedig lehetővé tette, hogy 

"az éppen száz éve szétszakított nemzetrészek" békés módon, közjogi értelemben újra 

egyesülhessenek. Megjegyezte: a magyar közösségek világszerte megemlékeznek az 

államalapításról, az 1848-as szabadságharcról, illetve az 1956-os forradalomról és 

szabadságharcról. A Rákóczi Szövetség által a Műegyetemen rendezett megemlékezésen és 

az azt követő fáklyás felvonuláson az Október 23-i Diákutaztatási Program keretén belül 

idén rekordszámú Kárpát-medencei fiatal vett részt. A Rákóczi Szövetség hetedik 

alkalommal hirdette meg a programot a Kárpát-medencei középiskolák részére. 

 

Potápi: megduplázza a kormány a kárpátaljai szociális csomag 
keretét 

Megduplázza és majdnem 3 milliárd forintra emeli a kormány a kárpátaljai magyarság 

támogatását célzó szociális csomag jövő évi keretösszegét - jelentette be Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár pénteki budapesti sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád 

János az MTI kérdésére elmondta: ezzel évente 23-24 ezer embernek tudnak majd segíteni 
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az oktatás, az egészségügy, a média területén, illetve a szociális és kulturális ágazatban. Az 

oktatásban azt tudják elérni reményeik szerint, hogy az itt dolgozók száma stabilizálódik, 

illetve nem csökken tovább. A döntéssel a kárpátaljai magyar pedagógusoknak járó éves 

támogatás összege az eddigi 270 ezer forintról 500 ezer forintra növekszik majd - jelezte a 

nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette: ezt egy összegben kapják meg az érintettek. 

Jelenleg egy tanár fizetése Ukrajnában havi nettó 30-40 ezer forint, így ez óriási segítség 

nekik. Az államtitkár felidézte, hogy a magyar kormány 2015-ben döntött a kárpátaljai 

szociális programcsomag bevezetéséről. Ennek oka elsősorban a 2014 elején kirobbant 

ukrajnai gazdasági, szociális és társadalmi válság volt, ami rendkívül negatívan hat a 

kárpátaljai magyar közösségre, helyzetük egyre nehezebb - mutatott rá. A jelenlegi feszült 

diplomáciai és bizonytalan ukrajnai gazdasági helyzetben szükségessé vált az eddigi 

támogatások növelése a kárpátaljai magyar közösség szülőföldön való maradásának, 

boldogulásának, illetve szociális biztonságérzetének elősegítése céljából - hangsúlyozta az 

államtitkár. 

 

Pályázat külhoni családszervezetek támogatására 

Kétszázmillió forintos keretösszeggel a határon túl működő, családokat segítő civil, 

egyházi szervezetek és vállalkozók támogatására hirdet pályázatot a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkársága – közölte Potápi Árpád János államtitkár. Ismertette: a 

2019. április 30-ig megvalósuló programokra pályázatonként legfeljebb kétmillió forint 

támogatás igényelhető. A pályázathoz nem szükséges önrész. Potápi Árpád János 

elmondta: támogatott programok lehetnek például a téli szünetben megvalósuló 

gyermektáborok, iskolai felkészítő programok, Márton napi, adventi vagy farsangi 

rendezvények. A pályázatok benyújtásának határideje október 31. Az államtitkár kitért arra 

is: pályázatot a 2017. január 1-je előtt bejegyzett, a szomszédos országok valamelyikében 

adószámmal rendelkező civil szervezetek, egyházi jogi személyek és vállalkozók 

nyújthatnak be. Hozzátette: a pályázatok elbírálása után legkésőbb december közepére 

szeretnék eljuttatni az elnyert támogatást a pályázókhoz.  

 

Grezsa: grandiózus a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

Grandiózus nemzetpolitikai programnak nevezte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programot Grezsa István, aki szerint fontos, hogy a képzési rendszerbe olyan 

szakterületeket emeljenek be, amelyek javítják a külhoni magyar óvodák szakmai világát. 

A miniszteri biztos a program keretében zajló külhoni gyermekpszichológusok képzésén 

köszöntőjében úgy fogalmazott, „a felépített falakon túl sokkal fontosabb, hogy mi történik 

a falakon belül”, hiszen a határon túli magyar gyerekek az óvodában találkoznak először 

intézményesített formában az anyanyelvvel, a magyar kultúrával. Kiemelte, a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program ezért nem csak szakmapolitikai, de nemzetstratégiai 
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kérdés is. A program során szerzett tapasztalatairól Grezsa István példaként elmondta, a  

Magyarországon magától értetődő bölcsődei rendszer a környező országokban nehezen 

elérhető, de ugyanilyen hézagosan lehet hozzáférni az óvodapedagógiát segítő egyéb 

szakmákhoz – mint a logopédia, gyermekpszichológia - is. Ezért tartották fontosnak, hogy 

a képzési rendszerbe vegyenek be olyan szakterületeket, amelyek javíthatják a magyar 

óvodák világát. Hozzátette: a cél az, hogy a most 48 ezer óvodába járó gyerekek száma 

elérte a 60 ezret.  

 

Bemutatták az RMDSZ Erdélyt népszerűsítő angol nyelvű portálját  

Nem panaszkodni, hanem elsősorban csábítani akar a Tansylvanianow.com angol nyelvű 

portál, melyet a Digitális Székelyföld Konferencián, Székelyudvarhelyen mutatott be 

csütörtökön Porcsalmi Bálint, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

ügyvezető elnöke és Patrick Eagan projektvezető. Amint Porcsalmi Bálint elmondta: a 

külföldön töltött évek során azt tapasztalta, hogy Románia és Erdély kapcsán Drakula, 

Nicolae Ceaușescu egykori kommunista vezető és a nyomor árvaházai jutnak az emberek 

eszébe, valamint az, hogy az ország a 90-es években közel állt egy, a koszovóihoz hasonló 

etnikai konfliktushoz. Úgy vélte: ezen változtatni kell, és azt kell elérni, hogy ne Ceaușescu, 

hanem az Erdélyt népszerűsítő Károly herceg, ne az árvaházak, hanem az inkubátorházak, 

és ne az új Koszovó, hanem az új Dél-Tirol képét hívja elő az emberekben a régió. 

Porcsalmi Bálint úgy vélte: az erdélyi magyar politikai elit adóssága, hogy mindeddig nem 

sikerült elmagyaráznia a világ számára, „hogy mi történik itt velünk”. A 

Transylvanianow.com egyik „nagykövete” Barabási Albert László székelyföldi származású 

hálózatkutató, aki a bemutatón videóüzenetben vallott szülőföldjéről. A weboldalt több 

erdélyi újságíró, véleményformáló szerkeszti, és az RMDSZ Eurotrans Alapítványa 

működteti a Bethlen Gábor Alap támogatásával. 

 

Kisebbségi oktatás: megszavazta a képviselőház a csökkentett 
létszámú osztályok létrehozását lehetővé tevő törvénytervezetet 

Első házként elfogadta szerdán a képviselőház azt a törvénytervezetet, amelynek 

értelmében a megszabott minimális létszámnál kevesebb tanulóval is lehet kisebbségi 

tannyelvű osztályokat létrehozni azokon a településeken, ahol erre igény van – jelenti az 

Agerpres. Az indítványt 175 képviselő támogatta szavazatával, 14-en ellene voksoltak és 

82-en tartózkodtak. A tervezetet azt követően szövegezték meg, hogy Klaus Johannis 

államfő kérte a tanügyi törvényt módosító egyik jogszabály újbóli megfontolását, arra 

hivatkozva, hogy az bevezet egy új fogalmat, a „nyelvi kisebbség” terminust, ennek 

jelentését azonban sem az eredeti törvény, sem a kihirdetésre küldött jogszabály nem 
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határozta meg. Az államfő ezért javasolta a nyelvi kisebbség fogalmának pontos 

definícióját.  

 

Rendkívüli tisztújító kongresszust tart az MPP  

November 24-én rendkívüli kongresszust tart a Magyar Polgári Párt. Az országos tanács 

gyergyószentmiklósi ülésének napirendjén a teljes körű tisztújítás is szerepel. Ezt 

csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatón jelentette be Biró Zsolt, az MPP elnöke és 

Mezei János választmányi elnök. „Tízéves a Magyar Polgári Párt, tíz év után lehet, hogy 

ráfér egy ráncfelvarrás, a választópolgároknak pedig egyértelműen üzenni kell, hogy az 

MPP olyan tényező az erdélyi magyar politikai palettán, amely komolyan veszi magát, 

hiszen csak így kérheti, hogy a választók is komolyan vegyék” – idézte Biró Zsoltot a 

Népújság. Mezei János szerint a következő időben olyan vezetőkre van szükség, akiknek 

megvan a legitimitásuk, támogatottságuk és a munkakészségük, ami szükséges ahhoz, 

hogy egy ilyen nehéz időszakban feladatot és politikai vezetést vállaljanak, hiszen az 

erdélyi magyarság életében olyan dolgok történnek, amelyekre reagálni kell, nem lehet 

tovább folytatni a struccpolitikát. Egy „ráncfelvarrással‟ megerősödve szeretnénk 

elindulni, és a következő idők kihívásaival szembenézni – jelentette ki.  

 

Szijjártó: minden eddiginél jobb a magyar és a szlovák kormány 
kapcsolata 

Magyarország és Szlovákia együttműködésében a legjobb kapcsolatot most ápolja a két 

ország kormánya, ami a kölcsönös tiszteleten alapul – hangoztatta a külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán sajtótájékoztatón Pozsonyban. Szijjártó Péter elmondta, hogy a 

két ország közös sikertörténeteket épít annak érdekében, hogy a meglévő nehéz kérdéseket 

is meg tudják vitatni. 2023-ig összesen kilenc infrastrukturális beruházás fog elkészülni a 

két ország között. Részletezte, hogy 2020-ban lehet majd használni az új komáromi hidat, 

és elkészül az autópálya még hiányzó szakasza a két főváros között. 2022-re elkészül a 

Miskolcot Kassával összekötő gyorsforgalmi út magyarországi szakasza, három híd épül az 

Ipolyon és három kisléptékű határátkelőt nyitnak meg. A külügyminiszter kitért arra is, 

hogy folytatódik a felvidéki gazdaságfejlesztési program, aminek első fázisa sikerrel zárult. 

1521 pályázó nyert támogatást a programban, ami a miniszter meglátása szerint jó 

Magyarországnak, mert erősödik a magyar nemzeti közösség, és jó Szlovákiának is, mert 

erősíti a szlovák gazdaságot. A program folytatásához a kormány a szükséges pénzügyi 

hátteret jóváhagyta. 
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Potápi Árpád János: a Vajdaság a legjobban felkészült régió 

A magyar kormány külhoni programjainak megvalósítása szempontjából a Vajdaság a 

legjobban felkészült és a legprecízebben dolgozó régió, ahol nem kell attól tartani, hogy 

olyan célokat határoznak meg, amelyeket nem lehet teljesíteni, illetve a támogatott célok 

ne működnének – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Zentán. Az államtitkár a „Külhoni magyar 

szakképzés éve 2015-2018” eredményeit bemutató rendezvényen összegezte az utóbbi 

nyolc év nemzetpolitikai sikereit. Kiemelte, hogy a 2010 és 2014 között megalkotott 

nemzetpolitikai keretrendszerre alapozva az utóbbi négy évben kezdődhetett meg az a 

politika, amelynek az eredményei most már láthatóak. A rendezvényen Hajnal Jenő, a 

vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az MNT 

által 2015-ben kidolgozott fejlesztési koncepció célja az volt, hogy minél több magyar 

nyelvű és szellemiségű szakképzési kompetencia-központ jöjjön létre a Vajdaságban, 

előtérbe kerüljön a diákok szakmai hozzáértése, teret kapjon a korszerűség, a 

gyakorlatiasság, a rugalmasság és a munkaerő-piaci igényekhez való igazodás, és a 

gyakorlati képzések vonzóvá váljanak. 

 

Két lista indul az MNT-választáson 

Pénteken éjfélkor lejárt a választási listák átadásának a határideje. A várakozásokkal 

ellentétben a Magyar Nemzeti Tanács következő összetételének megválasztására csak két 

listát nyújtottak be. A Vajdasági Magyar Szövetség listájának az elnevezése most is Magyar 

Összefogás. A harmincöt jelölt között VMSZ-tagok és független értelmiségiek egyaránt 

szerepelnek. A Magyar Mozgalom ugyancsak teljes listát állított 35 névvel. Bejelentette 

indulását a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) is, meg is kezdték a 

támogató aláírások gyűjtését, majd Tari István listavezető azt javasolta, hogy bojkottálják a 

választásokat, amit a párt vezetése el is fogadott. A Vajdasági Szociáldemokrata Liga 

nevében Vass Tibor jelezte, hogy Magyar Liga néven részt vesznek a választásokon, 

azonban végül mégsem állítottak listát. 

 

 

 

V
a

jd
a

sá
g

 



 

 

 

 

 

 
7 

Jövőre az eddiginél is nagyobb gazdaságfejlesztési támogatást kap 
a kárpátaljai magyarság 

Elérte a 17 milliárd forintot a kárpátaljai magyarságnak a magyar kormány által az elmúlt 

két év során nyújtott gazdaságfejlesztési támogatások összege, de tekintettel a jelenlegi 

nehéz helyzetére a magyar közösség jövőre az eddiginél is nagyobb támogatásra számíthat 

– jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára pénteken Beregszászon. Magyar Levente sajnálatosnak nevezte, hogy az 

ukrán hatóságok támadást intéztek az Egán Ede gazdaságfejlesztési program ellen, olyan  

„valótlanságokat terjesztve, hogy itt valamiféle szeparatista törekvések finanszírozásáról 

van szó”. „Szeretnék mindenkit megnyugtatni, a programmal szemben több mint fél éve 

folyó vizsgálat odáig sem jutott, hogy akár egyetlen konkrét gyanút megfogalmazott volna, 

ami egyértelműen bizonyítja, a híresztelések teljességgel alaptalanok” – hangsúlyozta. 

Emellett – folytatta – az elmúlt időszakban a kárpátaljai magyar közösségtől több szerzett 

jogot is megpróbáltak elvenni. „Szeretném arról biztosítani önöket, hogy az anyaország 

önök mögött áll a jogaikért folytatott küzdelmükben, és nem állhat elő olyan helyzet, 

amelyben a magyar kormány magukra hagyná önöket, vagy kihátrálna önök mögül, ez 

elképzelhetetlen” – szögezte le, megjegyezve: minél nagyobb a baj, annál nagyobb mértékű 

a támogatás. 

 

Magyarellenes óriásplakátok Kárpátalján 

Szombatra virradóra ismeretlenek Ungvár, Munkács és Beregszász környékén mintegy 20 

óriásplakátot helyeztek el a kárpátaljai magyar közösség három vezetőjének képével, 

nevével, és őket szakadároknak nevező, a megállításukra felszólító ukrán nyelvű felirattal. 

Hennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója az akciót az orosz titkosszolgálatok 

provokációjának nevezte. A megyevezető jelezte, a rendvédelmi szervek jelenleg 

nyomoznak a provokatív cselekmény elkövetői után, de szerinte „a végrehajtás módja és 

stílusa arra utal, hogy ez is az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) primitív 

provokációja”. Megjegyezte, hogy az FSZB az utóbbi években igyekszik egymásra uszítani 

az ukránokat és magyarokat Kárpátalján. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy tavaly 

áprilisban ismeretlenek szintén az éj leple alatt provokatív magyar feliratokat helyeztek ki 

a Beregszászi és a Nagyszőlősi járások közigazgatási határán. Azok a feliratok, akárcsak a 

mostaniak, ukrán nyelvűek voltak, és hibákat tartalmaztak, mert oroszból ültették át őket 

tükörfordítással. A kormányzó leszögezte, a hatóságok mindent megtesznek, hogy fényt 

derítsenek a provokáció hátterére. Szerinte már bebizonyosodott, hogy a hasonló „primitív 

dolgok” nem működnek Kárpátalján, ezeknek nem ülnek fel sem az ukránok, sem a 

magyarok. 
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Szijjártó: Magyarország egy kisebbségvédelmi egyezmény 
megkötését javasolta Ukrajnának 

Magyarország egy kisebbségvédelmi egyezmény megkötését javasolta Ukrajnának - 

közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán az MTI-vel Varsóban, ahol 

ukrán partnerével, Pavlo Klimkinnel tárgyalt egy biztonságpolitikai fórum helyszínén. 

Hozzátette, hogy a bizalom újjáépítésére van szükség a két ország között. A most 

bejelentett javaslat szerint a két kormány tartózkodna olyan politika folytatásától, amely 

egy nemzeti közösség asszimilációjához vezethet és amely egy-egy térségben 

megváltoztatná a nemzetiségi összetételt. Az egyezmény szabad nyelvhasználatot 

biztosítana a nemzetiségeknek a vallásgyakorlás, a kultúra, az oktatás és a közigazgatási 

intézkedések esetében. Az ukrán fél a javaslat tanulmányozására tett ígéretet - mondta el 

Szijjártó Péter. Reményét fejezte ki, hogy a következő, december 7-i milánói találkozón a 

magyar és az ukrán fél a tervezetet már érdemben, részleteiben is megvitathatja. Világos, 

hogy "a bizalom újjáépítéséhez kis lépéseken keresztül vezet az út" - húzta alá a miniszter. 

Pozitívnak értékelte, hogy az ukrán parlament honlapjáról lekerült az az aláírásgyűjtési 

petíció, amelynek révén a magyar nemzeti közösség deportálását akarták volna 

kezdeményezni Kárpátaljáról. 

 

Kövér: közös kötelesség a jószomszédi kapcsolatok ápolása, a 
külhoni honfitársak támogatása 

A politikában van, amikor a kötelesség egyben öröm forrása is, a mai látogatás is az, hiszen 

politikusokként kötelességünk jószomszédi kapcsolatokat ápolni egymással, 

mindannyiunk kötelessége segíteni külhonban élő honfitársainkat - jelentette ki Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke szerdán a magyar-horvát határ menti házelnöki találkozó 

eszéki állomásán, ahol Gordan Jandrokovic horvát parlamenti elnökkel letették a 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumának 

alapkövét. "Eszék és a környező magyar falvak nekünk ugyanazt jelentik, amit a 

horvátoknak Pécs és a vonzáskörzetébe tartozó baranyai vagy somogyi horvátlakta 

települések. A két megyeszékhelyben közös, hogy ott épültek fel a kisebbségi lét 

meghatározó oktatási és nevelési központjai" - mondta a magyar Országgyűlés elnöke. A 

HMOMK, amely kétnyelvű óvodának, általános iskolának és középiskolának is helyet ad, 

1999 szeptemberében nyílt meg. Az intézmény nem rendelkezik azonban diákotthonnal, 

amelynek révén a távolabbi régiókból is érkezhetnének diákok Eszékre. 
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Újabb mérföldkő: átadták a felújított kultúrotthont Kiskőszegen 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) és a Darázsi járás 

támogatásával felújították a kiskőszegi művelődési házat. Az épületet múlt szombaton, a 

szüreti fesztivál keretében adták át. A Duna-parti falu központjában található épület 

mindig is fontos szerepet töltött be a közösség életében. A beruházás Jankovics Róbert 

parlamenti képviselő és Sipos Sándor, a Darázsi járás magyar elöljáró-helyettese 

kezdeményezésére történt meg. Az április végétől július első feléig tartó munkálatok során 

rendbe hozták a színpadot, bevezették a gázfűtést, illetve a moziterem belső tatarozására is 

sor került, ami azt is jelentette, hogy kiegyenesítették a padlózatát, így mostantól alkalmas 

bálok és hasonló rendezvények megtartására is.  

 

Szilágyi Péter: a mai nap örömüzenete, hogy az amerikai magyarok 
visszatértek a magyarság közösségébe 

A mai nap örömüzenete, hogy az amerikai magyarok visszatértek a magyarság 

közösségébe – fogalmazott Szilágyi Péter miniszteri biztos az egyesült államokbeli 

Clevelandban tartott ünnepi rendezvényen vasárnap. A nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos az MTI-nek elmondta: három város – Chicago, Detroit és Cleveland – 

magyar közösségeinél tett látogatást az elmúlt napokban, és mindenütt részt vett az ottani 

aktív magyar szervezetek és a magyar konzulátusok tanácskozásain. Beszédében 

emlékeztetett arra, hogy az 1956-ban megkezdett harcot az orosz tankok nem tudták 

eltaposni, a küzdelmet több ezren, köztük több száz clevelandi is folytatta külföldről. „A 

clevelandi magyarok a szabadságharc leverését követően kiáltvánnyal fordultak a világ 

közvéleményéhez, követelve, hogy Magyarország adassék vissza a magyar népnek” – 

emlékeztetett beszédében Szilágyi Péter. Hangsúlyozta: ma, amikor 1956 hőseinek emléke 

előtt megállunk, nemcsak a hazáért életüket áldozó budapesti fiatalok, a megtorlások 

során életükkel fizető honfitársaink előtt tisztelgünk, hanem azok előtt a világban 

szétszóródott magyarok előtt is, akik évtizedeken keresztül hitték, hogy van remény, és 

tovább küzdöttek a magyar szabadságért. 

 

Orbán Balázs Torontóban: Magyarország a szabadságharcosok 
népe  

Magyarország a szabadságharcosok népe - hangsúlyozta a torontói magyarok körében 

mondott ünnepi beszédében Orbán Balázs, a miniszterelnökség parlamenti államtitkára 

vasárnap. Az államtitkár az MTI-nek telefonon úgy fogalmazott: "szerencsés 

megtiszteltetésnek" tartja, hogy a magyar forradalom és szabadságharc idei évfordulóját az 
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ontariói magyar közösségben ünnepelhette. Orbán Balázs fontosnak tartotta kiemelni, 

hogy Kanadában nagyon összetartó és Magyarország iránt nagyon elkötelezett magyar 

közösséggel találkozott, amelynek tagjai egyúttal megbecsült polgárai Kanadának is. Az 

államtitkár vasárnap reggel a torontói Szent Erzsébet-templomban katolikus misén, majd 

a torontói magyar kulturális központban állampolgári eskütételen vett részt, koszorúzott a 

torontói Budapest park '56-os emlékművénél, vasárnap este pedig a "Spirit of Hungary" 

nemzeti táncegyüttes előadását nézte meg. A torontói magyarok előtt elmondott ünnepi 

beszédében Orbán Balázs hangoztatta: Magyarország a szabadságharcosok népe, és 

jelenleg is 1956 képviseli a legjobban Magyarországot. 

 

Grezsa István: ha össze tudunk fogni, ismét meghatározó nemzete 
lehetünk a Kárpát-medencének  

Ha össze tudunk fogni, ismét meghatározó nemzete lehetünk a Kárpát-medencének - 

fogalmazott Grezsa István Kanadában vasárnap. Mint mondta, életerős és bizakodó 

magyar közösségekkel ünnepelt az észak-amerikai országban. A Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztos négynapos látogatásán Kanada 

nyugati és keleti partvidékén is járt: az albertai Edmontonban és az ontariói Niagara 

Fallsban élő magyarokkal ünnepelte az 1956-os forradalom és szabadságharc évfordulóját.  

Az óceán túlpartján élő magyarok közösségei ugyanolyan fontosak számunkra, mint a 

Kárpát-medencében élő magyarok - fogalmazott az MTI-nek telefonon Grezsa István. Mint 

elmondta: ünnepi beszédében mind Edmontonban, mind Niagara Fallsban köszönetét 

fejezte ki Magyarország nevében azért, hogy azokban az évtizedekben, amikor 

Magyarországon nem lehetett 1956-ról beszélni, a kanadai magyarok ébren tartották 1956 

szellemiségét.  Párhuzamot vont 1956 és a jelen között, leszögezve, hogy akkoriban az 

orosz csizmák, manapság - ahogyan fogalmazott - "a modoros beszéd és a brüsszeli elegáns 

öltöny és cipő" fenyegeti a magyar szuverenitást. 

 

Öt kontinensen emlékeznek 1956 hőseire  

Öt kontinens magyar közösségei tartanak megemlékezéseket az 1956-os forradalom és 

szabadságharc évfordulója alkalmából - írta szombati közleményében a Miniszterelnökség. 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság Kőrösi Csoma Sándor és Petőfi Sándor Programjának 

ösztöndíjasai idén is világszerte segítik a megemlékezések szervezését vagy felelevenítését 

ott, ahol ennek még nincs hagyománya - közölték. Hozzátették, hogy diaszpórában sok 

ötvenhatos menekült él, október 23. megünneplése számukra és leszármazottaik számára 

is a nemzeti összetartozás, az anyaországhoz kötődés kifejezése is. A legtöbben az Egyesült 

Államokban, Nagy-Britanniában, Kanadában, Németországban, Svájcban és 

Franciaországban telepedtek le, így ezekben az országokban - mint írták - a megemlékezés 

kiemelkedő kulturális esemény.  
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