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Potápi: stabil a magyar érdekképviselet, megerősödött a Magyar 
Közösség Pártja a szlovákiai önkormányzati választásokon  

A magyar érdekképviselet a hétvégi szlovákiai önkormányzati választáson nem csorbult, 

meg tudta őrizni azokat a pozíciókat Dél-Szlovákiában, amelyeket eddig is bírtak - 

mutatott rá a nemzetpolitikai államtitkár a voksolás eredményeit értékelve hétfőn 

Budapesten. Kitért arra is, hogy a Magyar Közösség Pártja (MKP) erősödött a 

választásokon. Potápi Árpád János a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén 

kiemelte: az önkormányzati választások az adott településen élőknek a legfontosabbak, 

sokszor nem is a pártpolitikai szempontok a döntőek. Arról szól, hogy egy adott helyen a 

polgármester, az önkormányzat hogyan végezte el a feladatát, mit sikerült letenni az 

asztalra.  Az államtitkár gratulált azon magyar polgármestereknek, képviselőknek, akik 

ismét mandátumot nyertek el, azaz a választók által is bizonyítottan jól dolgoztak. 

Hozzátette: ahol nem a Magyar Közösség Pártjának győzelme született, ott is erős magyar 

érdekképviselet van. Az MKP-ról szólva kiemelte: nagyjából az a trend folytatódott, mint a 

megyei választásokon. A nyugati térségben az MKP hagyományosan erősebb, több 

pozícióval bír és ezeket a választási eredményeket most is tudta hozni. A közép- és keleti 

régiókban már az előző választáson sem volt olyan erős, ezt mutatták a mostani 

választások. Ugyanakkor összességében erősödött a párt mind a polgármesteri, mind a 

képviselői helyek számát tekintve - értékelt az államtitkár. Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártja elnöke kiemelte: azzal, hogy 314 (polgármesterjelölt) indulója volt a 

pártnak és 2250 felett volt a (képviselő)jelöltek száma, megtették azt, amit sokan 

lehetetlennek ítéltek, a régióban nem csak megtartották erejüket, de még erősödtek is. 

Hosszú távon kitartó és értékek mentén politizáló közösségként jellemezte a pártot, és úgy 

fogalmazott: ahol most még nem polgármesterük van, majd lesz. Kitért arra is, hogy az 

MKP megtartotta negyedik pozícióját pártként, olyan településeken győztek, ahol eddig 

nem tudták átvenni az irányítást. Kiemelte a fiatal politikusaik jó eredményeit is. 

 

Potápi: A családok éve program fontos része az óvodapedagógia 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton Szekszárdon azt 

mondta, a családok éve program fontos eleme az óvodapedagógia megerősítése. Potápi 

Árpád János a szekszárdi német nemzetiségi önkormányzat nemzetiségi óvodai nevelésről 

rendezett konferenciáján a térségben egyedülállónak nevezte azt, hogy Magyarországon 

2011 óta a korábbi öt helyett hároméves kortól kötelező az óvodai nevelés, amit az indokol, 

hogy ez az életkor az egyik legfontosabb a szocializációs folyamatban. A kormány 400 

határon túli óvodát újít fel és 150 új óvodát épít. A cél az, hogy minden magyar óvodás 

korú gyermek tudjon magyar óvodába, és ha kell, magyar bölcsődébe járni - mondta. 
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Szerinte jelenleg mintegy 40 ezer határon túli gyerek jár magyar óvodába, a kormány azt 

szeretné elérni, hogy ez a szám 68 ezerre nőjön.  

 

Szijjártó: Magyarországnak és az erdélyi magyarságnak is érdeke a 
jó magyar-román kapcsolat 

Magyarországnak és a Romániában élő magyarságnak is egyértelmű érdeke, hogy a két 

ország között jó kapcsolat legyen, ezért mind a magyar, mind a román fél sokat tett az 

utóbbi időben – mondta az MTI-nek nyilatkozva Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter pénteken Bukarestben, miután találkozott Teodor Meleșcanuval, a román 

diplomácia vezetőjével. A magyar diplomácia vezetője megemlítette: olyan érzékeny, a 

magyar fél számára fontos kérdésekben sikerült előrelépést elérni, mint a marosvásárhelyi 

katolikus gimnázium újraindítása, a tanügyi törvény módosítása és a tankönyvszabályozás. 

„Kifejezetten nagyra becsüljük azt, hogy a marosvásárhelyi katolikus líceumnak az 

újraindítását a román kormány az ígéreteinek megfelelően elérte, így szeptembertől a 

magyar gyerekek Marosvásárhelyen újra a katolikus magyar iskolában tudnak tanulni, 

mint ahogy a román tanügyi törvény módosítása vonatkozásában is a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) javaslatainak megfelelő jogszabály született. A 

tankönyvekre vonatkozó szabályozást is úgy módosították Romániában, hogy a magyar 

gyerekeknek szánt tankönyveket a magyar pedagógusok dolgozhatják ki, ezek mind pozitív 

irányba mutatnak a magyar nemzeti közösség szempontjából itt Romániában, Erdélyben, 

a Székelyföldön” – közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter szerint mindez alátámasztja azt a 

stratégiát, hogy Magyarország és Románia közös sikertörténetekkel tudja elérni annak a 

bizalmi bázisnak az újraépítését, amelyre alapozva a nehéz kérdések is megoldhatók. 

 

Szijjártó Péter: Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország a 
gazdaságfejlesztési programot 

Székelyföldre is kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, mely 

Erdélyben eddig Maros megye mezőségi részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és 

kisvállalatoknak – jelentette ki Szijjártó Péter pénteken Kolozsváron, miután Kelemen 

Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével tárgyalt az 

RMDSZ székházában. A külügyminiszter elmondta: a Maros-mezőségi kísérleti 

gazdaságfejlesztési program keretében tavaly másfél milliárd forint jutott a térség 

gazdálkodóinak és vállalkozóinak, idén 800 pályázat érkezett, ezek elbírálása jelenleg is 

tart. Hozzátette: a magyar költségvetésben a jövő évre 50 milliárd forintot különítettek el a 

gazdaságfejlesztési programokra, ebből jelentős összeg jut Erdélybe és a Székelyföldre. 

Szijjártó Péter méltatlannak tartotta, hogy román részről egyelőre nincs készség a 
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kolozsvári magyar kulturális intézet megnyitásának az engedélyezésére. Az MTI kérdésére 

kijelentette: Magyarország örömmel támogatná, ha Románia kulturális intézetet akarna 

létrehozni Magyarország bármelyik városában. Hozzátette: bukaresti látogatásán ismét 

kérte Teodor Meleșcanu román külügyminisztert, hogy adja meg a támogatást a kolozsvári 

kulturális intézetet létrehozásához. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta: a 

megbeszélés során áttekintették a problémás kérdéseket. Hozzátette: az erdélyi 

magyarságnak az a legjobb, ha Románia és Magyarország között álladó a párbeszéd. Úgy 

vélte, ezért meg kell erősíteni a két ország stratégiai partnerségét, és törekedni kell egy 

bizalmi viszony kialakítására. 

 

Elmeszelték a talárosok a közigazgatási kódexet, visszakerül a 
parlamentbe a törvénykönyv 

Megbukott az anyanyelvhasználatot is bővítő közigazgatási kódex, miután az 

alkotmánybíróság – többszöri halasztás után – keddi ülésén teljes egészében alaptörvény-

ellenesnek nyilvánította az RMDSZ támogatásával elfogadott jogszabályt. Közleményében 

a taláros testület megállapította: sérült a kétkamarás parlament alkotmányos elve, vagyis a 

képviselőház olyan fontos változtatásokat épített a jogszabályba, amelyeket a tervezetről 

korábban szavazó szenátusnak nem volt alkalma megvitatni. Az alkotmánybírák 

egyhangúlag a kódex elutasítása mellett szavaztak. A kódex a közterületek többnyelvű 

feliratozásában, a hatóságokkal folytatott anyanyelvű kommunikációban és a kisebbségi 

jogok megengedő értelmezésében is a magyar közösség számára fontos pontosításokat 

tartalmaz. Ám az új jogszabályba foglalt kisebbségvédelmi előírások egyelőre nem 

léphetnek hatályba: a tervezet visszatér a parlamentbe, amely várhatóan – a taláros 

testület később megjelenő indoklásának függvényében – fogja kiigazítani a 

törvénykönyvet. Az RMDSZ abban bízik, hogy az alkotmánybíróság döntése csupán 

ideiglenesen jelent akadályt egy hatékonyabb közigazgatást előíró jogszabály 

megalkotásának útjában.  

 

Izsák Balázs: a sepsiszentgyörgyi székely nagygyűlésen súlyt kell 
adni az autonómiaigénynek 

Izsák Balázs szerint a székelyek november 18-ra Sepsiszentgyörgyre tervezett 

nagygyűlésén súlyt kell adni annak az autonómiaigénynek, amelyet a közösség vezetői 

Bukarestben, Strasbourgban, Genfben és New Yorkban is igyekeznek megjeleníteni. A 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke Sepsiszentgyörgyön beszélt erről egy péntek 

délután tartott sajtótájékoztatón. Úgy vélte: minden embernek éreznie kell Székelyföldön, 

hogy felelőssége van a közösségével szemben, és azzal tehet a közösségéért, az 

autonómiaigény valóra váltásáért, hogy évente egy vagy két alkalommal elmegy az SZNT 

tömegrendezvényeire. Izsák Balázs elmondta: az elmúlt napokban tett brüsszeli 

E
rd

é
ly

  

 



 

 

 

 

 

 
5 

látogatásán azt tapasztalta, hogy a székely diplomácia a nemzetközi élet részévé vált. 

„Ennek azonban csak akkor van súlya, ha az, aki megszólal a nemzetközi fórumokon, fel 

tudja mutatni, hogy az üzenet mögött egy élő közösség és közösségi akarat van” – 

jelentette ki. Úgy vélte, e közösségnek és e közösségi akaratnak a megmutatására nyílik 

lehetőség a székely nagygyűlésen.  

 

„Közép-Európa országainak össze kell fogniuk, de ehhez a belső 
viták rendezése szükséges” 

Kalmár Ferenc szerint Közép-Európa országainak össze kell fogniuk ahhoz, hogy ne 

legyenek kitéve a nagyhatalmi érdekeknek, ehhez viszont minden kényes kérdést – így a 

nemzeti kisebbségek ügyeit is – őszintén meg kell tudniuk beszélni. A budapesti 

Külgazdasági és Külügyminisztérium szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztosa a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári karán tartott csütörtök esti 

előadásában beszélt erről. A miniszteri biztos úgy vélte: csak a problémák őszinte, tabuk 

nélküli megbeszélésével „mutathat egy arcot” kifelé a térség. Kalmár Ferenc úgy vélte: a 

horvát-magyar, szerb-magyar és szlovén-magyar vegyes bizottságokban fontos 

eredmények születtek az elmúlt két évben. Az ukrán-magyar kisebbségi vegyes bizottság 

munkájáról elmondta: az „be van fagyva”, a szlovák-magyar bizottságban pedig van 6-7 

téma – mint például a honosítás kérdése –, amelyekben nem sikerül áttörést elérni.  

Kalmár Ferenc elmondta: a vegyes bizottságok elvileg évente üléseznek, és az ülések végén 

jegyzőkönyveket írnak alá, de a román-magyar vegyes bizottság legutóbb 2009-ben írt alá 

jegyzőkönyvet, és az utolsó vegyes bizottsági ülést 2011-ben tartották. Azóta nem sikerült 

kimozdulni a holtpontról. 

 

A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves 
részét képezi 

A szórványban élő magyarság a nemzeti együttműködés szerves részét képezi – 

hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a temesvári Szórvány Alapítvány 25 

éves évfordulója alkalmából tartott ünnepségen péntek délután Temesváron. A kétnapos 

ünnepséget megnyitó jubileumi ülésen a miniszterelnöki megbízott úgy fogalmazott: a 

szórvány megerősítéséért dolgozó civil szervezetek, köztük a temesvári Szórvány 

Alapítvány rendkívül fontos szerepet játszik a nemzetiségek, valamint a többségben és 

kisebbségben élő közösségek közötti kapcsolat kialakításában és ápolásában. Szili Katalin 

beszédében kiemelte: a tömb magyarság és a szórvány érdekei azonosak, hiszen aki a 

szórványt erősíti, az a tömböt is óvja és egyben a nemzetet védi. Hangsúlyozta: erős 

nemzet nem létezik erős közösségek nélkül, hozzátéve: a szórványban élő magyarság a 

nemzeti együttműködés szerves részét képezi.  Szili Katalin beszédében tolmácsolta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözletét és támogatásáról biztosította 
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az alapítványt. Hozzátette: a megmaradás érdekében a perifériális helyzetben lévő 

magyarság súlyponti támogatást kap az anyaországtól, így többek között az 

óvodafejlesztési program, a családtámogatás, a Rákóczi Szövetség által biztosított 

beiskolázási támogatás mind-mind a megmaradást szolgálják. 

 

Taroltak a független jelöltek a szlovákiai helyhatósági választáson 

A független jelöltek előretörését és a legnagyobb kormánypárt, a Smer gyengülését hozta a 

szombaton tartott szlovákiai helyhatósági választás, amelyen az MKP és a Most-Híd is 

jobb eredményt ért el a négy évvel ezelőttinél. A választáson a szavazásra jogosultak 48,67 

százaléka vett részt, ami néhány tized százalékponttal haladta meg a négy évvel ezelőtti 

arányt. A közel háromezer szlovákiai település 42 százalékában győzött pártonkívüli 

polgármesterjelölt. Önkormányzati képviselőkből is több lesz a független, de arányuk 

alacsonyabb a polgármesterekhez képest. Érezhetően gyengültek a Smer pozíciói. Míg 

négy évvel ezelőtt a megválasztott polgármesterek közel harminc százalékát tudhatták 

magukénak, most csak alig több mint húsz százalékot szereztek meg. Hasonló arányban 

csökkent a párt önkormányzati képviselőinek száma is. Az ország déli régióiban jól 

szerepeltek a magyar jelöltek, a Magyar Közösség Pártjának több polgármestere és 

önkormányzati képviselője lesz mint négy évvel korábban. Az MKP a korábbi 107-ről 115-

re növelte polgármesterei számát, önkormányzati képviselőik száma pedig mintegy 

százzal, közel 1250-re nőtt. “Kevesebből sikerült többet teljesítenünk, hiszen négy éve 341 

polgármesterjelöltünk volt, most pedig 309” – mondta az MTI-nek Menyhárt József, az 

MKP elnöke, aki egyértelmű sikernek értékelte az általuk elért eredményt. Rámutatott: a 

magyarok lakta régióban több jelentősnek számító városban sikerült jobb eredményeket 

elérni és többséget szerezni. A Dunaszerdahelyi járás négy városából hármat 

(Dunaszerdahely – Hájos Zoltán, Bős – Fenes Iván, Somorja – Orosz Csaba ) az MKP 

szerzett meg. Közel volt az MKP ahhoz, hogy a járás negyedik városában, Nagymegyeren is 

győzzön, ám végül a független Holényi Gergő 36 szavazattal megelőzte az MKP-s Pongrácz 

Kálmánt. A városok közül még Gútán és Tornálján tudott győzni az MKP. Füleken, 

Királyhelmecen és Tiszacsernyőn a Híd jelöltje győzött. A Híd 87-ről 127-re növelte a 

polgármesterei számát, közülük mintegy kéttucatnyian a magyar nyelvhatártól északra 

fekvő területeken értek el sikert. A két párt koalícióban sikert elért polgármestereik száma 

30-ról 31-re nőtt. 
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Szilágyi: a Kárpát-medencei oktatási tér feladata, hogy összefogja a 
külhoni magyar fiatalokat 

A magyar kormány 2010 óta azon munkálkodik, hogy létrehozza a Kárpát-medencei 

oktatási teret, amelynek feladata, hogy összefogja a külhoni magyar ifjúságot – jelentette 

ki Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos Szepsiben, ahol köszöntőt 

mondott a magyar kormány támogatásából felépítendő helyi iskolaközpont ünnepélyes 

alapkőletételén. A miniszteri biztos beszédében a magyar iskolaközpontra utalva 

üdvözölte, hogy sikerült letenni egy újabb közösségmegtartó erőt biztosító kis magyar 

sziget alapjait. Szilágyi Péter beszélt az elmúlt években megvalósított nemzetpolitikai 

célkitűzésekről, ezek között említve a nemzetpolitikai intézményrendszer újjáépítését és 

megerősítését, az egyházi, kulturális és oktatási intézmények támogatását. Utóbbi kapcsán 

kiemelte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, amelynek keretében 38,65 

milliárd forintból több mint 150 új óvodai és bölcsődei intézmény létesül a jövőben, illetve 

450 meglévő intézmény felújítása és korszerűsítése megy végbe. A programok 

összességéről szólva leszögezte: azok sikeressége mára olyan biztos alapja lett az 

anyanyelven történő oktatásnak a Kárpát-medencében, amelyre a jövőben rá lehet és rá is 

fognak építeni. 

 

Grezsa István: a 21. század a magyarság évszázada lesz 

A 21. század a magyarság évszázada lesz, ezért is kell minél több gyermeket magyar 

oktatási intézménybe íratni – jelentette ki Grezsa István Bakán, ahol átadta a program 

keretében felújított helyi magyar nyelvű óvodát. A miniszteri biztos elmondta: reméli, 

hogy egyre több magyar embert sikerül elgondolkodtatni a Felvidéken arról, hogy mire 

irányul az anyaország igyekezete. Arra, hogy minél több gyerek járjon magyar oktatási 

intézménybe, és maradjon meg magyarnak, „nemcsak azért van szükség, mert erre kötelez 

bennünket a sorsunk (...), hanem azért is, mert a 21. század a magyarság évszázada lesz” – 

hangsúlyozta Grezsa István. Hozzátette: gazdaságilag, kulturálisan és a magyar anyanyelv 

segítségével kell belakni a Kárpát-medence terét. A miniszteri biztos – utalva arra, hogy 

Bakán nőtt a magyar óvodába íratott gyerekek száma – elmondta: a Felvidéken óriási 

lehetőségek vannak még a magyar oktatási intézménybe íratott gyermekek számának 

növelésére. Megjegyezte: ezeknek a lehetőségeknek a kihasználásához még fordulatot kell 

elérni az agyakban, a lelkekben és a szívekben. Megjegyezte: az elmúlt egy-másfél év 

tapasztalatai arra utalnak, hogy reális lehet az a célkitűzés, amely szerint 48 ezerről 60 

ezerre növekedjen a magyar óvodába járó gyerekek száma. „A Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program egyik legnagyobb kedvezményezettje a Felvidék” – mutatott rá 

beszédében Menyhárt József, az MKP elnöke. Hangsúlyozta: ezzel az anyaország a 

felvidéki magyaroknak azt üzeni, nem engedi el a kezüket. 
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Nem változik jelentős mértékben a vajdasági Magyar Nemzeti 
Tanács összetétele 

A következő négy évben is hasonló lesz a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) 

összetétele, mint az utóbbi négy évben, a Vajdasági Magyar Szövetség által támogatott 

Magyar Összefogás nevű lista ugyanis hathetedes többséget szerzett a november 4-i 

kisebbségi önkormányzati választáson a végleges eredmények szerint. Az MNT a 

Szerbiában élő magyarok országos kisebbségi önkormányzati szerve. A délvidéki 

magyarság ezen a testületen keresztül valósíthatja meg a kulturális autonómiához való 

jogát, a testület jogköre a művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az oktatás 

területére terjed ki. A köztársasági választási bizottság (RIK) csütörtökön késő este tette 

közzé a honlapján a végleges eredményeket. Ezek alapján a 35 tagú MNT-be a Magyar 

Összefogás 30 tagot delegálhat, míg a másik induló lista - amely a Magyar Mozgalom - 

Zsoldos Ferenc nevet viseli - öt képviselőt delegálhat a vajdasági magyarság kisebbségi 

önkormányzati testületébe. Nyolc évvel ezelőtt a magyar nemzeti közösség 55,46 százaléka 

szavazott, 2014-ben pedig a 40,6 százaléka. Ezúttal a részvételi arány 36,55 százalékos 

volt, ami azt jelenti, hogy 47 316-an járultak az urnákhoz a múlt vasárnap. A voksolók 

82,78 százaléka a Magyar Összefogást, 15,88 százaléka pedig a Magyar Mozgalom - 

Zsoldos Ferenc nevű listát támogatta. 

 

Pásztor István a Közügyekben: a választásoknak nemzetpolitikai 
súlya is volt 

Összességében elégedett a Vajdasági Magyar Szövetség a vasárnapi, magyar nemzeti 

tanácsi választások eredményével - mondta Pásztor István a Pannon RTV Közügyek című 

műsorának felvételén. A VMSZ elnöke szerint ahhoz képest, hogy mennyien elhagyták már 

az országot azok közül, akik a magyar külön választói névjegyzéken szerepelnek, vagy 

valamilyen egyéb oknál fogva nem vettek részt a voksoláson, a részvételi arány 

elfogadható. November 4-én megközelítőleg 36 százalékos volt a részvétel a magyar 

nemzeti tanácsi választáson. A választás eredménye megerősítette, hogy a magyar 

közösség részéről az az elvárás, hogy folytassák eddigi munkájukat - mondta Pásztor 

István. Hozzátette, ilyen szempontból az új MNT létrejötte nem jelent semmiféle 

vízválasztót. „Most van egy kis űr, ugyanis a választás napjával a mostani MNT hatásköre, 

illetve mandátuma lejárt addig, amíg a következő MNT nem alakul meg. Addig lesz egy 

pici kis interregnum, amelyik reményeim szerint nem lesz egy hónapnál, 30 napnál több. 

Szerencsés körülmény az, hogy a választás napja előtt tartott az MNT egy ülést, ahol a 

felgyülemlett ügyeket mindet sikerült elintézni, úgyhogy azt gondolom, egyfajta 
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folyamatosság lesz majd, de erre is készültünk és azt gondolom, hogy minden 

lehetőségünk megvan, hogy ezt felelősségteljesen lássuk el” – tette hozzá. 

 

Megkapta a befogadó nyilatkozatot az új kijevi magyar nagykövet 

Megkapta Kijevtől a befogadó nyilatkozatot Íjgyártó István, Magyarország leendő új 

ukrajnai nagykövete. A kijevi magyar nagykövetség tájékoztatása alapján az agrément 

átadása még a múlt héten megtörtént. A nagyköveti váltás hónapok óta húzódott. Az 

elmúlt három hétben viszont az ukrán-magyar konfliktusban „elhallgattak az ágyúk”, és 

mindkét fél kicsinek látszó, ám a jelenlegi helyzetben mégis nagyon fontos lépést tett 

egymás felé: Budapest megváltoztatta a Kárpátalja fejlesztéséért felelős biztosi tisztség 

Kijev által kifogásolt megnevezését, Kijev pedig megadta az agrément-t, vagyis jóváhagyta 

az új nagykövet személyét. A lépések óvatos optimizmusra adnak okot, ez a két lépés 

előjele lehet annak, hogy a szembenállás helyett a bizalom helyreállítása felé fordul a két 

ország. 

 

Nagy mennyiségű oltóanyag-szállítmányt adott át Grezsa István 

Több mint tízezer adagból álló oltóanyag-szállítmányt adott át a magyar kormány 

humanitárius segélyeként mintegy 50 millió forint értékben Grezsa István miniszteri 

biztos az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének Csapon. A sajtótájékoztatón 

Grezsa István örömét fejezte ki, hogy a tisztségének az elnevezése körül kialakult fölösleges 

államközi vita után ismét Kárpátalján lehet, egyben annak a reményének adva hangot, 

hogy sikerül ott folytatniuk a két ország kapcsolatainak az építését, ahol abbahagyták. 

Hozzátette: „A munkánkkal szeretnénk hozzájárulni a két nép barátságának 

elmélyítéséhez, valamint a soknemzetiségű Kárpátalja és Magyarország kapcsolatainak a 

megerősítéséhez.” A mostani oltóanyag-adományról szólva a miniszteri biztos 

emlékeztetett arra, hogy korábban Magyarország már három alkalommal juttatott 

vakcinaszállítmányokat Kárpátaljára. Kiemelte, hogy a világszínvonalú vakcinákkal 

minden rászoruló kárpátaljai gyermeket beoltanak a leggyakoribb gyermekbetegségek 

ellen, nemzetiségtől függetlenül. Grezsa István hangsúlyozta, hogy a Kárpátaljának 

nyújtott közegészségügyi támogatás nem áll le, hamarosan ugyanis Hennagyij Moszkal 

kormányzó kérésére Magyarország jelentős értékű és mennyiségű inzulinkészítményt 

szállít az ukrajnai megyének. Megjegyezte, hogy az oltóanyagok és más egészségügyi 

készítmények humanitárius segélyként történő szállításával Magyarország a jó szándékát, 

a jószomszédi kapcsolatok iránti elkötelezettségét fejezi ki Ukrajna irányában, és abbéli 

reményét fejezte ki, hogy a magyar-ukrán kapcsolatok a magyar fél gesztusainak is 

köszönhetően visszakerülnek a normalitás talajára. 
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Kövér László 56-os emléktáblát avatott Limában 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc ártatlan áldozatainak emlékére állított 

márványtáblát avatott fel Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Limában, latin-

amerikai hivatalos körútjának utolsó helyszínén - tájékoztatta a házelnök sajtóirodája 

vasárnap az MTI-t. A házelnök Kaleta Gábor nagykövettel közösen avatta fel az 

emléktáblát.    A perui parlamenti képviselők és ott élő magyarok jelenlétében tartott 

megemlékezésen Kövér László rámutatott, hogy Budapestet több mint 11 ezer kilométer 

választja el Limától, mégis számos erős kapocs van Peru és Magyarország között, amelyek 

alapja a közös nyugati keresztény kultúra. Mint fogalmazott, 1956-ban a magyarok 

fegyvert ragadtak a szabadságukért a világ legrettegettebb állama ellen, az istentelen és 

embertelen hatalmat megtestesítő kommunista Szovjetunió ellen, amely akkor több 

harckocsival támadt Magyarországra, mint amennyi harckocsit küldött Hitler 

Lengyelország ellen a második világháború kitörésekor. A magyarság 1956-os 

szabadságharcával a perui nép szolidaritást tanúsított, a nagy földrajzi távolság ellenére 

lélekben közel álltak a magyarokhoz, így a márványtábla erre a kontinenseken és óceánon 

átnyúló, példaértékű barátságra emlékeztet - mondta a házelnök. A nagykövetségen 

megtartott ünnepségen Kövér László átadta Szeles Tibor katolikus papnak az Áder János 

köztársasági elnök által adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet. 
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