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Potápi Árpád szerint Magyarország mindig talpra állt 

Magyarország a történelem során mindannyiszor talpra állt, levert forradalmak, vesztes 

világháborúk és megszállások után is képes volt a megújulásra – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Dombóváron. Potápi Árpád 

János a Nemzeti összetartozás terének avatásán mondott beszédében ehhez hozzátette: 

ma büszkén mondhatjuk, hogy „mi vagyunk a Kárpát-medence legnagyobb és legerősebb 

nemzete”. A téren összegyűlt mintegy kétszáz ünneplő előtt beszélt arról is, hogy 2020-

ban, a nemzeti összetartozás évében nem csak a száz évvel ezelőtti trianoni 

békediktátumra emlékezünk, hanem arra is, hogy harminc éve vált újra demokratikussá 

Magyarország, tíz éve pedig gyökeres fordulatot vett a nemzetpolitika. Először a 

keretrendszerét teremtették meg a változásnak, ma már erre épülve működik a határon 

túli magyarságot támogató intézményhálózat – mondta. Azt mondta: a száz éve történt 

népességi és gazdasági veszteségeket nem lehet pótolni, „de minden erőnkkel azon kell 

dolgozni, hogy megőrizzük azt, ami a magyaroké”. Az ország és a nemzet határai nem 

esnek egybe, ezért is fontos, hogy Magyarország intézményes formában támogatást 

nyújtson a határon túli és a diaszpórában élő magyaroknak – húzta alá. 

 

Új alapokon nyugszik a külhoni és a diaszpóra magyarsággal 
folytatott párbeszéd 

Az Orbán-kormány új alapokra helyezte a külhoni és a diaszpóra magyarság képviselőivel 

folytatott párbeszédet, és azon dolgozik, hogy minél több területen váljon általánossá az 

egységes magyar nemzetben és az egységes Kárpát-medencében gondolkodás – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa. Szilágyi Péter a 

magyaralmási Trianon-emlékhely ünnepélyes átadásán arról beszélt, hogy számtalan 

magyar ember kényszerült az elmúlt évszázadban a határon túlra, vagy elhagyni 

szülőföldjét akár egy jobb élet reményében. Hozzátette, a kormány legfontosabb céljává 

vált, hogy megóvja az elszakadni látszó évszázados családi gyökereket, ezért az anyaországi 

és külhoni magyarság képviselőivel közösen sikerült fellendíteni a máig gyarapodó 

közösségeket. A kormány támogatásával óvodák, iskolák, templomok és különböző 

közösségi terek épültek vagy megújultak. A külhoni magyarok körében sikeresen 

támogatták az értékteremtő és értékmegőrző vállalkozásokat, sikerült munkahelyeket 

teremteni és fenntarthatóvá tenni a magyar intézmények működését - sorolta a miniszteri 

biztos. „Bebizonyítottuk, hogy a véres huszadik század terhei sem tudták összeroppantani 

nemzetünket sőt, a túlélésünk újabb lendületet adott ahhoz, hogy a huszonegyedik század 

győztesei lehessünk” – fogalmazott Szilágyi Péter. 
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Véglegesítette jelöltlistáit az RMDSZ, az EMSZ két befutó helyet kap  

Az ország összes megyéjében indít képviselői és szenátori jelöltlistát az RMDSZ a 

december 6-ra tervezett parlamenti választásokon – közölte pénteken Kelemen Hunor 

szövetségi elnök a Szövetségi Állandó Tanács Kolozsváron tartott ülése után. Kelemen 

Hunor elmondta, a szórvány megyékkel való konzultációt követően a SZÁT azt a döntést 

hozta, hogy a szórványnak alapszabályzatilag járó képviselői mandátumot továbbra is 

Benedek Zakariás kapja meg. Az RMDSZ jelenlegi képviselőházi frakcióvezetője a 

Kovászna megyei lista harmadik, befutó helyére kerül. Kelemen Hunor közlése szerint a 

SZÁT végül elfogadta az Erdélyi Magyar Szövetségnek azt a kérését, hogy a parlamenti 

választási együttműködés keretében kapjanak két befutó helyet az RMDSZ jelöltlistáin. A 

szövetségi elnök elmondta, annak ellenére döntöttek a két befutó hely felajánlása mellett, 

hogy az RMDSZ-nek több polgármestere van most, mint volt 2016-ban, és az EMSZ 

gyengébben szerepelt az idei helyhatósági választásokon mint a szövetséget alkotó két 

kispárt együttesen négy évvel ezelőtt. Az RMDSZ Kulcsár Terza Józsefnek és Zakariás 

Zoltánnak biztosít parlamenti mandátumot. 

 

Megerősítette az MPP a Néppárttal tervezett fúzió szándékát  

Az Erdélyi Magyar Szövetség létrehozását célzó határozatot „fenntartatja és megerősíti” a 

Magyar Polgári Párt – döntötte el a szervezet Országos Választmánya, keddi, makfalvi 

gyűlésén.  Mint ismert, az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt januári közös küldöttgyűlése 

eredetileg korábbi időpontra jelölte ki a pártok egyesülését, ám a járványhelyzet és az 

elhalasztott önkormányzati választások módosították az ütemtervet. A fúziós határozat 

megerősítését az MPP választmánya egyhangúan, ellenszavazat nélkül fogadta el. A két 

párt elnöksége következő lépésként kezdeményezi a törvényszéki bejegyzést.  A 

választmányi ülésen a pártok önkormányzati választási szövetségéről Mezei János, az MPP 

elnöke elmondta, mivel a két szervezetnek ugyanaz a közösség a célcsoportja, csak 

összefogásban látták értelmét a részvételnek. „Végig tudtuk, amennyiben nem vagyunk 

egységesek, kijátszanak bennünket és éket vernek közénk” – hangsúlyozta Mezei.  

 

Emberjogi bíróság: nem diszkriminálja a magyar diákokat a 
romániai érettségi  

Nem diszkriminálja a magyar diákokat a romániai érettségi rendszer – állapította meg 

hétfőn közzétett ítéletében az Emberi Jogok Európai Bírósága (EJEB). A strasbourgi 

intézményhez több magyar nemzetiségű személy nyújtott be kérelmet arra hivatkozva, 

hogy a magyar diákokat hátrányos megkülönböztetés éri Romániában, mert kettővel több 

vizsgájuk (szóbeli és írásbeli magyar nyelv és irodalomból) van a román t az érettségin. A 

hét tagú bírói testület 5-2 arányban utasította el a panaszt. „A panaszos diákoknak valóban 
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kettővel több vizsgát kell letenniük azoknál, akik románul tanulnak. Ez azonban annak a 

tudatos és önkéntes döntésüknek a következménye, hogy más nyelven tanuljanak, illetve 

annak is, hogy az állam biztosítja számukra ezt a lehetőséget. A bíróság megállapítja, hogy 

a törvény elismer egy jogot, de nem teszi kötelezővé, hogy a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó diákoknak anyanyelvükön kellene tanulniuk” – olvasható az ítéletben. Az EJEB-

hez benyújtott kérelmek hátterében az Árus Zsolt vezette Székelyföldi Figyelő Alapítvány 

áll. A gyergyószentmiklósi emberi jogi aktivista a strasbourgi ítéletre reagálva közölte: az 

EJEB 17 bíróból álló Nagykamarájához fordulnak, és kérik ennek a döntésnek a 

felülvizsgálatát. 

 

Nehéz körülmények között, de mégis megtartják Székelyföld 
Autonómiájának Napját 

Néhány nappal Székelyföld Autonómiájának Napja, október 25-e előtt szembe kell 

néznünk azzal a helyzettel, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a gyülekezési jogot 

több helységben korlátozták a hatóságok. Nagyon nagy a helyi szervezők felelőssége a 

lakosság egészségének megóvásában, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a hatályos 

korlátozó intézkedéseket vegyék figyelembe. Ilyen körülmények között kérjük egyrészt 

azon települések lakóit, ahol nem lehet gyülekezni, hogy otthonaikban emlékezzenek meg 

Székelyföld Autonómiájának Napjáról, az ablakokba kihelyezett gyertyákkal, a székely 

zászló kitűzésével, vagy akinek erre lehetősége van, egy lármafa, egy máglya 

meggyújtásával a saját udvarában vagy kertjében, vagy esetleg egyházi vagy 

közbirtokossági magánterületen. 

 

Szlovákia magyarlakta régióit is fejleszteni fogják az uniós 
pénzekből 

Szlovákiában a kormány kiegyensúlyozottan kívánja elkölteni az európai uniós forrásokból 

származó pénzeket, és a fejlesztésekből a magyarlakta régióik sem lesznek kirekesztve – 

ígérte Igor Matovic szlovák kormányfő, miután hivatalában fogadta Forró Krisztiánt, a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökét és Berényi Józsefet, a párt alelnökét. „Dél-

Szlovákiára és Kelet-Szlovákia déli részére ez a kormány nem fog Szlovákia függelékeként 

tekinteni” – mondta a krormányfő. Forró Krisztián fontosnak minősítette, hogy az uniós 

pénzekből megvalósuló fejlesztéseknek a magyar közösség is érezze az előnyeit, és „Dél- és 

Kelet-Szlovákiában is megvalósuljanak beruházások”. Újságírói kérdésre válaszolva a 

szlovák miniszterelnök „kényes kérdésnek” minősítette a kettős állampolgárság ügyét. 

Elmondta: kormánya azt tervezi, hogy lehetővé teszi egy másik állampolgárság felvételét 

azok számára, akik kötődnek egy másik országhoz. Kijelentését azonban nem pontosította. 
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A szlovák belügyminisztérium már dolgozik a sokat vitatott törvény módosításán. A 

kiszivárgott információk szerint azonban ez a módosítás sem tenné lehetővé azt, hogy a 

szlovákiai magyarok gond nélkül felvehessék a magyar állampogárságot. szlovák 

miniszterelnök leszögezte: más szlovákiai magyar pártok képviselőivel egyelőre nem tervez 

tárgyalni, úgy véli, hogy az MKP reprezentatív képviselője a szlovákiai magyarságnak.  

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Palicson 

Magyar állami kitüntetéseket vehetett át ma Palicson Gyurkovics Hunor, Vass Zoltán és 

Csányi Erzsébet. Az elismeréseket még tavasszal ítélték oda a magyar nemzeti ünnep 

alkalmából, de a járványhelyzet miatt az átadásra csak most került sor. Gyurkovics Hunor 

grafikus- és festőművész a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, jelentős művészi 

alkotómunkája, valamint értékes pedagógiai tevékenysége elismeréseként. Magyar Ezüst 

Érdemkeresztet kapott Vass Zoltán, a Vajdasági Magyar Cserkésszövetség volt 

vezetőtisztje, a vajdasági magyar cserkészet újraindítását és fejlesztését szolgáló munkája 

elismeréseként. A vajdasági magyar református közösség keretében végzett több évtizedes 

szolgálata elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Csányi Erzsébetet, a 

Szerbiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettesét. A Kárpát-medence minden 

pontján vannak olyanok, akik a magyarság érdemeit szolgálják – mondta ünnepi 

beszédében Csallóközi Eszter. Magyarország szabadkai főkonzulja hozzátette, az állami 

kitüntetések egyértelműen a nemzet összetartozását erősítik. Az ünnepségen Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke is részt vett. 

 

Tiszteletbeli konzulátus nyílt Újvidéken 

Niš, Kragujevac és Belgrád után Újvidéken is megnyitotta tiszteletbeli konzulátusát 

Magyarország. A tiszteletbeli konzuli feladatokat a nemrégiben beiktatott Zavarkó Árpád 

újvidéki ügyvéd látja el. Dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete az eseményen 

kiemelte, a tiszteletbeli konzulátus elsődleges feladata a gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok fejlesztése, ápolása. „Zavarkó Árpád személyében sikerült egy olyan 

tiszteletbeli konzult találnunk, aki ezt a feladatot rendkívül magas szinten látja majd el. 

Minden évben újabb és újabb rekordot értünk el a kereskedelmi forgalom tekintetében, 

folyamatosnak mondhatók a magyar beruházások Szerbiában. Mindig van lehetőség az 

előrelépésre, és Árpáddal abban állapodtunk meg, hogy közösen keressük ezeket a 

lehetőségeket annak érdekében, hogy a magyar-szerb-kapcsolatok minél jobban 

fejlődjenek. Azt gondolom, hogy ő egy rendkívül jó választás volt, tapasztalata, kapcsolati 

köre arra predesztinálta őt, hogy erre a pozícióra kerüljön” – tette hozzá a nagykövet. 

Zavarkó Árpád tiszteletbeli konzul megköszönte a magyar államnak, amiért őt tartották a 
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legmegfelelőbbnek ezen feladatok elvégzésére, a szerb államnak pedig azt, hogy mindezt 

elfogadta.  

 

MNT: Szabadkán aláírták a felsőoktatási ösztöndíjpályázat 
szerződéseit 

A Magyar Nemzeti Tanács Magyarország Kormánya, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága támogatásának és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésének 

köszönhetően immáron tizedik éve hirdette meg felsőoktatási ösztöndíjpályázatait. Az 

ösztöndíjprogramhoz idén 290 elsőéves és 70 demonstrátorhallgató csatlakozik. Az 

anyaországi támogatásoknak köszönhetően a Magyar Nemzeti Tanács az elmúlt évek alatt 

több mint 4 ezer ösztöndíjast tudott támogatni, s ezzel hozzájárult ahhoz, hogy nagyobb 

számban válasszák a fiatalok az itthoni továbbtanulást, itthon maradjanak, s a szülőföldön 

boldoguljanak. A szerződések ünnepélyes aláírására péntek délután került sor a szabadkai 

városháza dísztermében, alkalmi műsor keretében. Az alkalmi ünnepségen felolvasták 

Potápi Árpád János, magyar nemzetpolitikai államtitkár levelét, aki rámutatott: különös 

jelentőséget ad a mai napnak, hogy hosszú idő után ismét a szabadkai városháza, a 

délvidéki magyarság egyik kortalan jelképeként számon tartott épülete ad helyszínt a 

szerződések ünnepélyes aláírásának, ami egyben a 10. ilyen rendezvény is. Fontos üzenetet 

hordoz az a tény is, hogy a felsőoktatási ösztöndíjprogram 2011-es indulása is e patinás 

falak között történt, emlékeztetett levelében Potápi Árpád János. 

 

A KMKSZ kérésére vasárnap a magyar hatóságok biztosítják a 
karanténmentes beutazást Ukrajnából Magyarországra 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kérésére a magyar hatóságok biztosítják a 

karanténmentes beutazás lehetőségét Magyarország területére október 25-én vasárnap 

reggel 7 órától hétfő reggel 9 óráig azok számára, akik demokratikus jogukkal élve részt 

akarnak venni a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választásokon, mondta Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke.  Ukrajnában október 25-én tartják a helyhatósági választásokat. 

A választópolgárok minden szinten új képviselőket választanak a megyei tanácstól a járási 

tanácsokon keresztül a kistérségek önkormányzatáig. 

 

Kijev óva intette Budapestet az ukrán helyhatósági választásokba 
történő beavatkozástól 

Az ukrán külügyminisztérium óva intette kedden a magyar tisztségviselőket attól, hogy 

kárpátaljai látogatásaik során politikai agitációt folytassanak, s hogy beavatkozzanak a 
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vasárnap esedékes ukrajnai helyhatósági választásokba, a tárca ezen kívül a rendvédelmi 

szervekhez fordult kérve az ilyen cselekmények "értékelését". Katerina Zelenko külügyi 

szóvivő a tárca honlapján nyilvánosságra hozott közleményében azt írta: a minisztérium 

már több ízben észlelt Kárpátaljára látogató magas rangú magyar tisztségviselők részéről 

politikai agitációra utaló jeleket.  Az OPORA elnevezésű ukrán civil szervezet október 19-

én kérte az ukrán külügyminisztériumot, értékelje egyes magyar tisztségviselők szerinte 

jogsértő tevékenységét Ukrajnában - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. A szervezet 

szerint ugyanis Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 

október eleji kárpátaljai látogatása során a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) jelöltjei mellett kampányolt. 

 

Magyar Levente: 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a magyar 
kormány Beregszásznak ökológiai beruházásra     

A magyar kormány 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a követkető két évben Beregszász 

Vérke folyóval összefüggő ökológiai és városképi problémáinak a megoldásához - jelentette 

be Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára kedden 

Beregszászban, ahol Babják Zoltán polgármester meghívására tett látogatást. A 

tisztségviselő az MTI-nek kifejtette, hogy ebből az összegből megvalósul a Vérke folyó 

városi szakaszának teljes kikotrása, szennyvíz- és iszapmentesítése, partjának rendezése, 

továbbá megépül egy városon kívüli duzzasztógát és egy csatorna, amely pedig arról 

gondoskodik, hogy ne ülepedjen le a szennyvíziszap, hanem folyamatos legyen a 

vízutánpótlás és a sodrás a folyóban. 

 

Semjén Zsolt hivatalában fogadta Jankovics Róbertet 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden reggel fogadta Jankovics Róbertet, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét, a megbeszélésre 

Budapesten, a Karmelita Kolostorban került sor. Jankovics Róbert a találkozót követően 

elmondta, hogy a baráti megbeszélésen a horvátországi magyarság helyzetével összefüggő 

aktuális kérdésekről tárgyaltak Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel. 

Érintették a vírushelyzettel összefüggő kérdéseket, megvitatták a horvátországi és 

magyarországi aktuálpolitikai témákat, külön kitérve a horvátországi magyarságra 

vonatkozó operatív program időszerű részleteire. Semjén Zsolt gratulált a horvátországi 

magyarok imponáló sikereihez és biztosította Jankovics Róbertet, hogy a magyar kormány 

a továbbiakban is erkölcsileg, politikailag és anyagilag is támogatni fogja a HMDK-nak a 

horvátországi magyarság megmaradása érdekében kifejtett tevékenységét. 
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