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Orbán: felértékelődik a közép-európai régió ereje 

A közép-európai régió erejének a hagyományos német-francia tengellyel szembeni 

felértékelődéséről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök pénteken a Magyar Állandó 

Értekezlet XVII., zárt ülésén Budapesten. Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a 

német-francia áruforgalom volumene és értéke csak az 50 százalékát éri el a V4-ek és 

Németország árukereskedelmi volumenének, „ami egy példátlan dolog”, hiszen a legutóbbi 

időkig a francia-német gazdasági tengelyre épült az EU. A kormányfő értékelése szerint ma 

a kereskedelmi volumen esetében a Közép-Európa-Németország tengely meghatározóbb, 

mint a német-francia gazdasági tengely. „Abban a történelmi folyamatban éljük az 

életünket, amikor a német gazdasági erőhöz leginkább – hatalmilag és gazdaságilag is – 

meghatározó módon Közép-Európa fog csatlakozni” – mondta. Emlékeztetett: korábban is 

beszélt már arról, hogy a következő években Közép-Európa, benne a Kárpát-medence lesz 

az európai gazdasági növekedés motorja. Fontosnak nevezte, hogy a közép-európai 

együttműködésnek, a közös gazdasági, politikai tényezőként való fellépésnek a kulturális 

hátterét megteremtsék. Orbán Viktor végül az első világháború befejezésének százéves 

évfordulójával kapcsolatban megjegyezte, hogy az első világháborús emlékévfolyamot 

meghosszabbították két évvel, így az kitart a trianoni évfordulóig. A külhoni 

gazdaságfejlesztési programokat elemezve Erdélyről szólva kiemelte: nincs értelme olyan 

formában gazdasági programokat hirdetni, hogy utána retorzióval lecsap a megtámogatott 

vállalkozásokra a főhatalmat gyakorló állam. Ezért azt kérte és ezután is így tesz, hogy az 

adott területen a magyarokat képviselő pártok tárgyalják le a magyar gazdaságfejlesztési 

programok folytatásához elengedhetetlen egyetértést a többségi nemzettel. A felvidékről 

szólva úgy fogalmazott: „életveszélyes dolog a vegyes alapú politikai képviseletre áttérni, ez 

egy csapda.” Szerbiával kapcsolatban kimelte: "példátlan történetet" építenek hosszú évek 

óta, a szerb-magyar kapcsolatokat próbálják kiemelt stratégiai szintre emelni. A 

kormányfő méltatta a magyar és a szerb elnök történelmi megbékélés irányába tett 

gesztusait. Ukrajnáról szólva azt mondta: nehéz történet, és bár nem szereti más államok 

választott vezetőit dehonesztáló jelzőkkel illetni, de az az igazság, hogy "az ukránokkal 

nem boldogulunk". Egy dolgot tud tenni Magyarország, ezt megtette és egyre 

erőteljesebben meg is lépi, világossá teszi, hogy Ukrajnából, ha egyáltalán vezet út a 

NATO-ba és az unióba, akkor az csak Magyarországon, Budapesten keresztül vezet - 

rögzítette. 

 

2030-ra Magyarország tartozzon az EU 5 legjobb országa közé! 

2030-ra Magyarország tartozzon az Európai Unió öt legjobb országa közé, ahol a legjobb 

élni, lakni, dolgozni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Budapesten, a 

Magyar Diaszpóra Tanács VIII. plenáris ülésén. Szintén a 2030-ig tartó célkitűzések közé 

sorolta a kormányfő, hogy Magyarország tartozzon az EU öt legversenyképesebb országa 

közé. Emellett ugyancsak a 2030-ig elérendő célok között említette a népesedési hanyatlás 
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megállítását - majd azután a népesedés növekedési pályára állását -; a Kárpát-medence 

újraépítését, azaz a gyorsforgalmi, gyorsvasúti összeköttetések megteremtését; Közép-

Európa egységes politikai és gazdasági térségként való felépítését és az ország 

energiafüggetlenségének megvalósítását. Szólt a szomszédos országokkal való 

együttműködésről is, rámutatva: az elmúlt években a szlovákokkal, a horvátokkal, a 

szlovénekkel és a szerbekkel is sikerült olyan viszonyt kialakítani, amelynek az alapja a 

bizalom. Mindenki látja, hogy az együttműködés mindig többet hoz a konyhára, mint az 

ellenségeskedés – fogalmazott Orbán Viktor, aki hangsúlyozta: a meghatározó momentum 

a környező országokkal való kapcsolatokban az együttműködés fejlesztése. Mindenki látja, 

hogy aki a magyarokkal együttműködik, az jól jár, Magyarország pedig készen áll arra, 

hogy mindenkivel együttműködjön - rögzítette. Beszéde végén a diaszpóra magyarságának 

azt mondta: a nekik meghirdetett programok pénzügyi alapjai a következő években is 

rendelkezésre állnak. 

 

Semjén: köszönet a diaszpóra magyarságának a Kárpátalja melletti 
kiállásáért 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint nagyon sokat 

jelent, hogy a diaszpóra magyarsága is kiáll a támadott nemzetrészek, így a kárpátaljai 

magyarok mellett. Semjén Zsolt erről a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. ülésén beszélt, 

egyúttal köszönetét tolmácsolva a diaszpóra magyarságának. A kormányfő helyettese 

rámutatott: jelenleg a kárpátaljai magyarság a legnehezebb helyzetben lévő nemzetrész, a 

szerzett jogaitól fosztják meg, lényegében az elüldözésük zajlik szülőföldjükről. Nagyon 

sokat jelent, hogy a diaszpóra magyarsága is kiáll mellettük, az egész világnak tudnia kell: 

nem engedik, hogy a kárpátaljai magyarok a nyelvüket használják, az iskolában magyarul 

tanuljanak, és üldözik őket, mert felvették a magyar állampolgárságot – mondta.  

A plenáris ülés első része után tartott sajtótájékoztatón Semjén Zsolt kiemelte: a 

kárpátaljai helyzet áttekintése és az európai parlamenti választáson való részvétel 

lehetőségének megteremtése a fő témák között szerepelt a Magyar Diaszpóra Tanács VIII. 

plenáris ülésén. Közlése szerint a résztvevők körében „nagy sikert” aratott a voksolást 

érintő szabályok megváltoztatása. A kormányfő helyettese kérdésre jelezte: elegendő idő 

lesz, hogy az érintettek a tavaszi EP-választáson már részt vegyenek, beleértve a 

regisztrációt is. Azt is rendkívül pozitívan fogadták a résztvevők, hogy egyszerűsítették a 

regisztrációt és a voksolást – közölte. Semjén Zsolt hozzátette: az ülésen tárgyaltak a 

kárpátaljai helyzetről is. Nincs hova hátrálni e téren – jelentette ki. Rámutatott: nem 

tudnak mást tenni, mint uniós és NATO színtéren blokkolnak mindent, amíg a jogsértések 

nem szűnnek meg, és világgá kiáltják azokat a jogsértéseket és jogtiprásokat, amelyek 

Ukrajnában érik a magyarságot. A sajtótájékoztatón Potápi Árpád János államtitkár 

kiemelte: 2010-14 között a polgári kormány megalkotta a nemzetpolitika új 

keretrendszerét, aminek köszönhetően ma egységesebb és egyre erősebb a magyarság. Úgy 
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fogalmazott: a nemzeti kormány a nemzet elválaszthatatlan részének tartotta és tartja a 

külhoni magyarságot. Ennek jegyében 2010-ben megalkották a kettős állampolgárságról 

szóló törvényt, s azokat a szimbolikus jogszabályokat, amelynek köszönhetően ma 

nemzetpolitikáról beszélhetnek. 

 

Semjén: teljes konszenzussal fogadták el a zárónyilatkozatot 

Teljes konszenzussal fogadta el a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVII. plenáris ülése a 

zárónyilatkozatot. A magyar belpolitikában szokatlan egyetértés van a reális erőt képviselő 

politikai pártok és a határon túli magyar szervezetek között - mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a tanácskozás utáni sajtótájékoztatón 

pénteken, Budapesten. Semjén Zsolt kiemelte: egyetlen kivétel van, a Demokratikus 

Koalíció, Gyurcsány Ferenc pártja, amely nem jelent meg az ülésen a meghívás ellenére. 

Kifejtette: rajtuk kívül valamennyi parlamenti párt és a határon túli magyarság képviselői 

között egyetértés van abban, hogy jár a magyar állampolgárság, a szavazati jog, az 

autonómia. Az identitásmegőrző programokra jutó forrásokat 2010 óta megtízszerezték, és 

óriási siker a gazdaságfejlesztés, amire ötvenmilliárdot költöttek - tette hozzá Semjén 

Zsolt. A magyar kormány 33 ezer külhoni magyar vállalkozás fejlesztésében vett részt - 

mondta, azt hangsúlyozta, hogy ezzel mindenki nyer, a külhoni magyarság, az ott élő 

többségi nemzet és a magyar gazdaság, mert a magyar GPD is bővül. Beszámolt arról, hogy 

a nemzeti jelentőségű intézmények száma 270, ezekről a Máért dönt. Potápi Árpád János 

közölte: 2019 a külhoni magyar gyerekek éve lesz a Magyar Állandó Értekezlet döntése 

alapján. A nemzetpolitikai államtitkár az MTI kérdésére elmondta: a programokra 

egymilliárd forint áll rendelkezésre, a forrás nagy része pályázati keret lesz, mintegy 20 

százalékából táborokat, iskolai rendezvényeket támogatnak várhatóan. 

 

 

MÁÉRT: Aggodalommal tekintenek a résztvevők a kárpátaljai 
magyarságot ellehetetlenítő ukrán intézkedésekre  

Aggodalmukat fejezték ki a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) XVII. plenáris ülésének 

résztvevői a kárpátaljai magyarság helyzetét ellehetetlenítő oktatási törvény és a 

nyelvtörvény-tervezet, valamint a magyar közösséget érintő immár mindennapos 

atrocitások miatt. Többek között ezt tartalmazza a testület pénteki budapesti ülésén teljes 

konszenzussal elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumban megdöbbentőnek nevezik a 

magyarságot Ukrajna ellenségeként megbélyegző médiakampányt, szükségesnek tartják a 

nemzeti kisebbségek összetételének figyelembe vételét az ukrajnai választási körzetek 

kialakításakor. A résztvevők sikeresnek ítélik a 2018 a külhoni magyar családok éve 

program Kárpát-medencei eredményeit, és megállapodtak abban, hogy 2019 a külhoni 

magyar gyerekek éve lesz. Javasolják, hogy a Külhoni Magyarságért Díj elnevezése Kallós 
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Zoltán Külhoni Magyarságért Díjra változzon. Támogatásukról biztosítják a Kárpát-

medencei magyar közösségek autonómia-törekvéseit, képviselik a külhoni magyarság 

önrendelkezésének ügyét a kétoldalú kapcsolatokban, az unió testületeiben és minden más 

nemzetközi fórumon is. Szorgalmazzák továbbá a határátkelők számának növelését és a 

határok biztonságos, felügyelt átjárhatóságának biztosítását. Szorgalmazzák a 

Határtalanul program folytatását,  úgy, hogy az a külhoni magyar diákok anyaországi 

látogatásával egészüljön ki. Örömüknek adnak hangot, hogy az egymilliomodik új magyar 

állampolgár is esküt tett, és üdvözlik a választójogi szabályok módosítását. Bíznak benne, 

hogy további intézményekkel folytatódik az óvodafejlesztési program. 

 

MDT: a résztvevők határozottan tiltakoznak a kárpátaljai 
magyarság megfélemlítése ellen 

A Magyar Diaszpóra Tanácsa tagjai határozottan tiltakoznak a kárpátaljai magyarság 

megfélemlítése és jogainak csorbítása ellen – többek között ezt tartalmazza a testület 

csütörtöki ülésén elfogadott zárónyilatkozat. A dokumentumban rögzítették, hogy a tanács 

támogatásáról biztosítja a Kárpát-medencei magyar közösségeket jogaikért és biztonságos 

életfeltételeik megteremtéséért folytatott harcukban. A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai 

örömüknek adnak hangot, és történelmi jelentőségűnek tartják, hogy immáron több mint 

egymillió magyar vált közjogilag is a nemzet részévé. Továbbra is elkötelezettek az 

egyszerűsített honosítási eljárás – a tagszervezetek és a külképviseletek útján való – 

népszerűsítésében. Üdvözlik azt a javaslatot, amelynek elfogadásával az európai uniós 

lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgárok is részt vehetnek az Európai Parlament 

tagjainak megválasztásában. A tanács tagjai azon meggyőződésüknek hangot adva, hogy a 

magyarságnak kiemelt szerepe van Európa jövőjének alakításban és az európai kultúra 

megőrzésében, arra buzdítják a külhoni magyarságot, hogy vegyen részt a 2019. májusi 

európai parlamenti választásokon. Üdvözlik, hogy a Hétvégi magyar iskolák találkozójának 

rendszeresítésével  olyan állandó fórum jön létre, amely lehetőséget nyújt az oktatás 

aktuális kérdéseivel kapcsolatos folyamatos tapasztalatcserére. 

 

Grezsa István: Magyarország újra motorjává válhat a Kárpát-
medencei együttműködésnek 

Magyarország újra motorjává válhat egy olyan új, Kárpát-medencei együttműködésnek, 

ahol a magyarsággal való együttműködés a stabilitást szolgálja és végső soron közös érdek 

– mondta Grezsa István. A miniszteri biztos a magyar szórvány napján arról beszélt: a 

politikai trend arra mutat, hogy „a bizalmatlanságot felülírja a bizalom, és az 

együttműködés uralja a Kárpát-medencében élő népek és országok közötti kapcsolatot” – 

fogalmazott. Ennek sok jele mutatkozik – mondta, és példaként említette Szerbiát, ahol az 

ország európai uniós törekvései „jól összeköthetők a magyar nemzeti kisebbség és a 
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magyar szórvány boldogulásával”. Említette továbbá a jó szlovák-magyar államközi 

kapcsolatokat, hozzátéve, hogy azért van még tennivaló a nemzetiségi jogok terén. A 

miniszteri biztos hangsúlyozta: a mai magyar politika nem valami ellen irányul, és a 

szomszéd népekkel együttműködésben képzeli a jövőt. A magyar szórvány napja tehát 

miközben fontos nemzeti ügy, túl is mutat önmagán, hiszen a népek közötti 

együttműködéséről is szól – fűzte hozzá. Grezsa István kitért arra is: a magyar szórvány és 

a tömbvidékek magyarsága a magyarság számára egyfajta „aranytartalék” is, amely növeli 

a magyarság 21. századi versenyképességét. 

 

Centenáriumi megemlékezés és tüntetés a székelyföldi 
autonómiáért Sepsiszentgyörgyön 

Az utóbbi száz év jogküzdelmeit felidéző centenáriumi nagygyűlésre és a Székelyföldnek 

területi autonómiát követelő tüntetésre érkezett demonstrálókkal telt meg vasárnap kora 

délután a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) hívására Sepsiszentgyörgy főtere. A verőfényes 

napsütésben, de fagypontot alig meghaladó hőmérsékletben – kék alapszínű, aranysávos, 

a nap-hold jelképegyüttessel díszített – székely zászlók százait lengették az ünneplőbe, 

székely népviseletbe öltözött résztvevők, akik Autonómiát Székelyföldnek feliratú, illetve 

számos székelyföldi településnevet jelző táblát emeltek a magasba. A harangzúgással és a 

Szózat eléneklésével kezdődött centenáriumi nagygyűlésen az SZNT és a székely 

autonómiatörekvéseket támogató erdélyi szervezetek képviselői mondtak beszédet, az 

1918-as gyulafehérvári határozatban tett, máig beváltatlan autonómiaígéretet kérve 

számon Bukaresten. 

 

Kormányhatározattal döntöttek a nagyváradi magyar pedagógus-
továbbképző központ létrehozásáról 

Kormányhatározattal rögzítették annak a romániai magyar pedagógus-továbbképző 

központnak a létrehozását, amely magyar pedagógusok számára biztosít szakmai fejlődési 

lehetőséget anyanyelvükön. „Jó hír ez számunkra: pedagógusaink régóta várják ennek az 

intézménynek a beindítását, amely egyben egy újabb lépést is jelent afelé, hogy a 

bennünket érintő kérdésekről önállóan dönthessünk” – hangsúlyozta Kelemen Hunor az 

RMDSZ hírlevele szerint. A szövetségi elnök emlékeztetett: a 2011-ben elfogadott oktatási 

törvény közel hét éve biztosít lehetőséget kisebbségi továbbképző központok létrehozására. 

A szövetség javaslatára három éve folyamatosan anyagi forrást is sikerül elkülöníteni a 

magyar intézményre a román költségvetésből, az állami bürökrácia azonban mindmáig 

ellehetetlenítette ezt a kezdeményezést. „Egy három éve zajló küzdelem végére került ma 

pont. Egy olyan 15 fős központ létrehozásáról döntött a kormány, amely a magyar oktatás 
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minőségi javítását szolgálja. A mi feladatunk olyan lehetőségeket teremteni, amelyek 

szakmai előmenetelükben segítik a magyar pedagógusokat, a magyar gyermekeknek pedig 

versenyképes tudást biztosítanak a magyar iskolában” – tette hozzá az RMDSZ elnöke.  

 

Az egyedüli járható út az autonómia – közös nyilatkozattal ünneplik 
a székelyföldi önkormányzati vezetők az SZNT „centenáriumát” 

Székelyföld számára az egyedüli járható út az autonómia, ez a felismerés hozta létre száz 

évvel ezelőtt a Székely Nemzeti Tanácsot (SZNT) – mutattak rá szerdán kiadott közös 

közleményükben a székelyföldi megyék, valamint Románia két magyar többségű 

megyeszékhelyének választott vezetői. A dokumentum aláírói – Borboly Csaba, Hargita 

megye, Péter Ferenc, Maros megye, Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke, 

valamint Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy és Ráduly Róbert, Csíkszereda polgármestere – 

úgy vélik, az összetartás „imperatív elvárás” lett mindazok számára, akik Székelyföldön a 

közért tevékenykednek. „Ennek a szellemi örökségnek jegyében kívánunk a százéves 

Székely Nemzeti Tanácsnak boldog születésnapot. Mi ezt a centenáriumot köszöntjük, 

közösségünk százéves küzdelmét, hiszen a veszteségek mellett azt sem feledhetjük, hogy 

nem sikerült minket megtörni. Itt vagyunk, dolgozunk, közösségként túléltük ezt a 

küzdelmes századot, és nem alkuszunk" – írták a székely önkormányzati vezetők. 

 

Menyhárt: kevesebb jelöltből hozott ki jobb eredményt az MKP a 
helyhatósági választáson 

Kevesebb jelölttel sikerült jobb eredményt elérnünk – jelentette ki Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke a felvidéki magyar párt pozsonyi 

sajtótájékoztatóján, ahol a hétvégi helyhatósági választáson elért eredményeik részleteit 

ismertették. „Az év egyik legfontosabb döntése született meg” – hangsúlyozta az MKP 

elnöke, egyértelmű sikernek értékelve azt az általuk elért eredményt, hogy a 2014-es 

választáshoz képest növelni tudták polgármestereik és önkormányzati képviselőik számát 

is. Menyhárt rámutatott: a négy évvel ezelőttihez képest 107-ről 116-ra nőtt azoknak a 

megválasztott polgármestereknek a száma, akiket az MKP önállóan indított, 

önkormányzati képviselőik száma pedig mintegy százzal, közel 1250-re emelkedett. 

Hozzátette: az önállóan indított polgármestereiken kívül 53 településen nyert olyan jelölt, 

akit koalícióban indítottak, 37 településen pedig olyan függetlenként induló polgármester-

jelöltet választottak meg, akit az MKP is támogatott. „Így polgármestereink száma 

együttvéve 205 lesz, ami a pártnak a 2010-es helyhatósági választásokon elért 

eredményével egyezik meg” – mutatott rá Menyhárt József, hozzáfűzve: négy éve és 2010-
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ben is több mint 340 polgármesterjelöltje volt az MKP-nak, az idén viszont csak 314. 

„Most kevesebből jobb eredményt értünk el” – hangsúlyozta Menyhárt József. 

 

Prosperitati: Egy falunyi ház három év alatt 

Újabb 182 vajdasági fiatal magyar család, illetve gyermekét egyedül nevelő szülő írhatta 

alá hétfőn délelőtt Szabadkán a házvásárlási támogatásról szerződést a Prosperitati 

Alapítvány képviselőivel. A kiosztott támogatás összege 215 millió dinár. Juhász Bálint 

ügyvezető elmondta, hogy lesz még egy kör, ugyanis 59 pályázat még elbírálás alatt van. 

Pásztor István, a VMSZ elnöke az ünnepségen arról beszélt, hogy egész Vajdaság 

területéről érkeztek pályázatok, ami azt jelenti, hogy a fiatalok itt szeretnének maradni. Az 

elmúlt három évben egy falunyi, több mint 560 házat vásároltak már meg a Prosperitati 

segítségével. A többi területen nyújtott támogatásokat is beleértve viszont a sikeres 

pályázatok száma a mai nappal meghaladta a 10 ezret. „Hogy ezt a számot el sikerült érni, 

az nagymértékben köszönhető Magyarország Kormányának, ugyanis az igények kielégítése 

folyamatos volt, függetlenül attól, hogy a kezdetekkor mekkora keretösszeg lett 

jóváhagyva. Amikor a rendelkezésre álló keretet meghaladtuk, abban a pillanatban plusz 

forrásokat kaptunk. Úgy gondolom, hogy ez a nemzetpolitikai építkezésnek a legjobb 

bizonyítéka! A másik dolog, ami miatt ezt az impozáns számot sikerült elérni, az az itteni 

közösségnek az életereje. S ha van, ami értelmet ad a közösségi politizálásnak, akkor az az 

életerő, amit folyamatosan tapasztaltunk a vajdasági magyar közösség részéről”. 

 

A magyarországi cégek érdekeltek a vajdasági infrastrukturális 
projektek megvalósításában 

A magyarországi cégek érdekeltek a vajdasági infrastrukturális projektek 

megvalósításában – mondta Igor Mirović tartományi kormányfő, miután találkozott 

Pintér Attila belgrádi magyar nagykövettel. Mirović hangsúlyozta, a két ország kapcsolata 

soha nem volt ilyen jó, ezért a tartományi kormány a szerbiai és a külföldi beruházók 

befektetései iránt is nyitott. A találkozón úgy értékelték, hogy a szerb és a magyar kormány 

által idén aláírt gazdasági-műszaki együttműködésről szóló megállapodás jó alapot képez a 

két ország közötti gazdasági kapcsolatok fejlesztéséhez, valamint az együttműködések 

konkretizálásához az infrastrukturális projektek terén. A tárgyaló felek egyetértettek 

abban, hogy lehetőség van az együttműködés fejlesztésére a vízgazdálkodás és a 

környezetvédelem területén. Pintér Attila elmondta, decemberben Újvidéken 50 magyar 

cég részvételével üzleti fórumot szerveznek, amely remek alkalmat kínál az üzleti 

együttműködés fejlesztésére. 

 

V
a

jd
a

sá
g

 

 



 

 

 

 

 

 
9 

 

Budapesti beszéde miatt hallgatta ki Orosz Ildikót az SZBU 
Ungváron 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) Kárpátalja megyei kirendeltsége beidézte és 

november 14-én kihallgatta Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektorát az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulóján a Terror Háza 

Múzeumnál tartott központi megemlékezésen elmondott beszéde miatt. Orosz Ildikót, aki 

egyben a Kárpátalja megyei tanács képviselője, az SZBU munkatársa hívta föl előző nap 

azzal, hogy a számára alkalmas napon keresse fel a szolgálat ungvári részlegét 

kihallgatásra, mivel feljelentette őt egy ukrán parlamenti képviselő. Másnap a rektor az 

ügyvédje kíséretében felkereste a hatóság irodáját, ahol közölték vele, hogy a feljelentés 

tárgya az október 23-i magyarországi megemlékezésen tartott beszéde. Orosz Ildikó 

elmondta, hogy a feljelentő kilétét nem fedték fel előtte, de a titkosszolgálat kihallgatói 

arról érdeklődtek, hogy ki hívta meg őt a beszéd megtartására, mi volt a meghívás célja, és 

milyen hatást fejtett ki a felszólalása, továbbá arra kérték, fejtse ki bővebben, mit értett az 

elhangzott kijelentésein. Kihallgatóival közölte, hogy személyes meghívást kapott a 

rendezvényre, ahol saját gondolatait közölte. Nem mögöttes céloktól vezérelve szólalt fel, 

hanem ünnepi beszédet mondott, amelynek szövege ukrán, magyar és angol nyelven is 

hozzáférhető. 

 

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba az új, kinevezett magyar 
nagykövetet 

Bekérették az ukrán külügyminisztériumba Íjgyártó Istvánt, Magyarország új, kinevezett 

ukrajnai nagykövetét, ahol kifejezésre jutatták Kijev határozott tiltakozását Orbán Viktor 

miniszterelnök és Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

legutóbbi, Ukrajnával kapcsolatos kijelentései miatt. A közlemény szerint az ukrán 

külügyminisztériumban rámutattak a magyar nagykövetnek arra, hogy fel kell hagyni az 

olyan tevékenységekkel, amelyek negatívan hatnak a kétoldalú kapcsolatok fejlődésére, 

különösképpen azon egyezségek megvalósítása során, amelyeket októberben ért el a két 

külügyminisztérium vezetője a Magyarország és Ukrajna közötti vitás kérdések ügyében. 

Orbán Viktor csütörtökön Budapesten, a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén azt mondta, 

hogy Ukrajna olyan ország, amelynek nincs hihető időhorizontja sem a NATO-, sem az 

EU-csatlakozást illetően. Kijelentette, hogy a mostani ukrán politikai vezetéssel semmilyen 

megállapodásra nem látnak esélyt. Utalt arra, hogy Ukrajnában hamarosan elnökválasztás 

lesz, és ha addig a helyzet nem rosszabbodik, az már nagy eredmény. Ezután kiderül, hogy 

a mostani magyarellenes kurzus folytatódik-e, vagy egy Magyarországgal együttműködni 
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akaró elnöki adminisztráció jön létre – mondta Orbán Viktor. Semjén Zsolt ugyanezen a 

rendezvényen rámutatott: a kárpátaljai magyarság a legnehezebb helyzetben lévő 

nemzetrész, szerzett jogaitól fosztják meg őket, lényegében az elüldözésük zajlik.  

Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium tájékoztatásért és Magyarország 

nemzetközi megjelenéséért felelős államtitkára ugyanakkor közölte: „a magyar nagykövet 

tegnapi megbeszélése az ukrán Külügyminisztérium területileg illetékes 

főosztályvezetőjével Íjgyártó István nagykövet kezdeményezésére történt, és a kétoldalú 

kapcsolatok megvitatását célozta”. „Vagyis a korábbi hírekkel ellentétben nincs szó 

berendelésről, a beszélgetés magyar kezdeményezésre zajlott le.” 

 

Mátyás király nemzeteket kapcsol össze 

Mátyás olyan sokoldalú király, aki Kárpát-medence szerte nemcsak a magyaroknak, 

hanem a környező nemzeteknek is mindmáig ünnepelt történelmi személyisége – 

hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a Mátyás király Emlékév keretében Bécsben rendezett konferencián szerda 

délután. Az államtitkár felidézte: amikor 2017 decemberében a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága úgy döntött, hogy Mátyás király Emlékévet hirdet, egy 

olyan személyiséget akart fókuszba állítani, aki a magyarság mindennapjaiban is jelen van, 

„akire kortól függetlenül mindannyian büszkék lehetünk.” Kiemelte: „az emlékév 

keretében – a Magyarság Háza közreműködésével – egy olyan színes, mozgalmas 

időszakot zárhatunk le, amelynek keretében öt Mátyás-kiállítás huszonnégy változatát 

mutathattuk be, a programjaink eljutottak Rómától Torontón át Kolozsvárig.” A 

programsorozattal több ezer gyermeket és felnőttet értek el szerte a Kárpát-medencében 

és a diaszpórában. Potápi Árpád János hangsúlyozta: Mátyás a közép-európai nemzetek 

uralkodójaként felismerte, hogy a legfőbb veszély az Oszmán Birodalom terjeszkedése, és 

tisztában volt azzal, hogy a keresztény civilizáció védelme csakis Európa – ezen belül 

elsősorban Közép-Európa – nemzeteinek összefogásával lehetséges.  Hozzátette: Mátyást 

bátran nevezhetjük a közép-európai egység egyik megteremtőjének. 
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