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Potápi: zavartalanul működik a nemzetpolitikai intézményrendszer 

Zavartalanul működik tovább a nemzetpolitikai intézményrendszer: folyamatosan kapják 
a forrásokat azok az intézmények, amelyeket 2011 óta támogat a kormány - mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfői budapesti 
sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád János úgy vélekedett, hogy mindenképpen szükség van a 
külhoni nemzeti jelentőségű intézményekre és programokra. Idén 82 nemzeti jelentőségű 
intézmény és 12 nemzeti jelentőségű program, a programok keretében pedig 192 további 
program fenntartható működését biztosítja a kormány. Nemzeti jelentőségű intézmény, 
illetve program olyan intézmény, illetve program lehet, amely a határon túli magyarság 
közösségeiben nagyfokú szervezőerővel rendelkezik, továbbá a nemzeti identitás 
megőrzése érdekében nemzetstratégiai szempontból kiemelkedő szerepet tölt be oktatási, 
kulturális, egyházi és egyéb társadalomszervezési területeken.  Míg 2012-ben még csupán 
49 nemzeti jelentőségű intézmény volt, a számuk mára 82-re nőtt - közölte az államtitkár. 
Hangsúlyozta: fontos érezniük a határon túli magyaroknak, hogy a magyar kormány 
mindig számít rájuk. A kabinet egységes nemzetben gondolkodik, rendszerszintű és 
folyamatos támogatásban részesíti az érintett intézményeket - tette hozzá. 

 

Az Európai Bizottság nem irányoz elő jogalkotást a Minority 
SafePack-kel kapcsolatban 

Az Európai Bizottság nem irányoz elő új jogi aktusokat a Minority SafePack nevű európai 
polgári kezdeményezéssel kapcsolatban, mivel a már hatályos jogszabályok és szakpolitikai 
intézkedések teljes körű végrehajtása komoly fegyvertárat fog biztosítani a kezdeményezés 
céljainak támogatásához - olvasható a brüsszeli testület pénteki sajtóközleményében. A 
kezdeményezés célja, hogy a nemzeti, etnikai és nyelvi kisebbségvédelem bizonyos 
területei az európai uniós jog részei legyenek, és a brüsszeli bizottság szerint az eredeti, 
2013-as előterjesztés óta eltelt években számos olyan intézkedés született, amely 
megoldást kínál a benne megfogalmazott javaslatokra. "Ez az ötödik sikeres európai 
polgári kezdeményezés, amely arról tanúskodik, hogy az európai polgárok hallatni 
kívánják hangjukat, és részt kívánnak venni az uniós politika alakításáról szóló nyilvános 
vitában. A kisebbségekhez tartozók jogainak tiszteletben tartása az EU egyik alapvető 
értéke, a bizottság pedig elkötelezett, hogy előmozdítsa az erre irányuló törekvéseket" - 
nyilatkozott Vera Jourová értékekért és átláthatóságért felelős uniós biztos a 
kezdeményezéssel kapcsolatban. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN), a 
Minority SafePack kezdeményezője az MTI-nek eljuttatott nyilatkozatában bírálta a 
kezdeményezésre adott bizottsági választ. "Az EB azoknak a kérését utasította el, akik 
számára az európai nyelvi és kulturális hagyaték megőrzése nem egy jól hangzó szlogen, 
hanem a mindennapok kihívása. Az EB vállon veregető álláspontja nem elégséges, az 
aláíró 1 123 422 polgár konkrét intézkedéseket, cselekvést várt" - fogalmaztak. 
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Szili Katalin: az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérjét a polgári 
kezdeményezés ügyében 

Az Európai Bizottság kimutatta a foga fehérjét a Minority SafePack polgári kezdeményezés 
ügyében – értékelte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a testület döntését az MTI-hez 
eljuttatott közleményében. Szili Katalin közölte, a bizottság az Európai Parlament 
támogatása ellenére megismételte azt a határozatát, mely szerint nincs jogszabályalkotási 
felhatalmazása a nemzeti kisebbségek védelmének ügyében, noha az ügy Európa 
lakosságának több mint 10 százalékát érinti, egy spanyolországnyi népességet. A 
miniszterelnöki megbízott kitért arra is, hogy a bizottság  határozatában hivatkozik 
különböző, a gender-, roma-, LMBTQ-stratégiákra, továbbá általános, a nyelvi, kulturális 
sokszínűséget védő szabályokra, amelyek részben kellőképen elasztikusak, így betartásuk 
nem kötelező, részben elégtelenek a nemzeti kisebbségek védelmére. A kezdeményezés 
pontosan ennek hiányát hivatott szolgálni – rögzítette. Szili Katalin szerint jól láthatóan a 
bizottság nem vállalta fel a politikai döntés meghozatalát. Határozatával bizonyította, hogy 
az európai intézményi bürokrácia vezérli és nem a valós problémák megoldása – 
összegzett. A polgári kezdeményezés, úgy tűnik, számukra csak egy „demokratikus 
mutatványos bódé”, ahol a forgatókönyvet ki tudja, kik írják. Ezzel elősegítik, hogy tovább 
nőjön a bizalmatlanság az európai polgárok és a brüsszeli adminisztráció között – 
fogalmazott. 

 

Potápi: folytatjuk a harcot, a nemzeti kisebbségek ügye igenis 
európai ügy, amivel foglalkozni kell 

Felháborító, megdöbbentő és elfogadhatatlan – kommentálta Potápi Árpád János azt a 
hírt, miszerint az Európai Parlament támogatása ellenére az Európai Bizottság lesöpörte 
az asztalról az őshonos nemzeti kisebbségek védelmének ügyét. A Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint felháborító, hogy azoknak, akik néhány 
hónapja, vagy éve érkeztek kontinensünkre, azoknak, akik ehhez a civilizációhoz semmit 
nem tettek hozzá, sokkal több joguk van, mint az őshonos nemzeti közösségek tagjainak. 
Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy a küzdelmet nem szabad feladni, folytatni kell a 
harcot és minden fronton ki kell állni az őshonos kisebbségek jogaiért. „Levegőt kell venni 
és ki kell találni, hogy merre tovább” – hangsúlyozta, majd felidézte, hogy ott volt 
Kolozsváron, amikor ez a kezdeményezés elindult, és azóta rengeteg szervezet, közösség 
állt az akció mellé. „Meg kell vizsgálni a lehetőségeket, majd újból el kell kezdeni. Nem 
adjuk fel, ezt a kezdeményezést rengetegen támogatták és a nemzeti kisebbségek ügye 
igenis európai ügy, amivel foglalkozni kell” – nyilatkozta az államtitkár. 
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Jogerős: Neamț megyéé a Békás-szoros 

A Ploiești-i Táblabíróság szerdán elutasította Gyergyószentmiklós és a Hargita megyei 
önkormányzat perújítási keresetét a Békás-szorosért folyó perben, így jogerőre emelkedett 
az ítélőtábla tavaly kimondott ítélete, amely Neamț megye javára döntött a határvitában. 
Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök szerint az ítélet indoklásának kézhez vétele 
után döntenek a további jogi lépésekről. A per a székelyföldi Gyergyószentmiklós és a 
moldvai Almásmező (Bicaz Chei) határvitájáról, voltaképpen a Békás-szoros 
hovatartozásáról szólt. A bírák azt is elrendelték, hogy Hargita megye és 
Gyergyószentmiklós fizessen 8000 lej perköltséget Almásmezőnek. A Kárpátok egyik és 
másik oldalán fekvő települések határperében tavaly júniusban úgy hozott jogerős ítéletet 
a Ploiești Táblabíróság, hogy a perből kizárták Hargita megye önkormányzatát. Borboly 
Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke akkor annak a gyanújának adott hangot, 
hogy az általa vezetett intézményt azért zárták ki, hogy a bíráknak ne kelljen figyelembe 
venniük azokat a „százszázalékos bizonyítékokat", amelyeket a Hargita megyei tanács 
nyújtott be a pereskedés során. Az RMDSZ-es politikus mindezt azért tartotta 
törvénytelennek, mert több jogszabály is előírja, hogy a megyék határtelepüléseinek a 
határvitáit a megyei önkormányzatok bevonásával kell rendezni. A székelyföldi 
önkormányzatok erre hivatkozva kérték a perújítást. Ezt utasította el szerdai ítéletében a 
Ploiesti Táblabíróság. 

 

Nevesítette első hat államtitkárát az RMDSZ, református lelkész és 
színész is van közöttük 

Hat államtitkárt nevesített kedden a bukaresti kormánykoalíció legkisebb pártjaként 
tevékenykedő RMDSZ. Az alakulat közlése szerint a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) 
keddi ülésén első körben Kallós Zoltánt az oktatási, Demeter András Istvánt a kulturális, 
Oltean Csongort az ifjúsági és sport-, Szép Róbertet (a környezetvédelmi, vízügyi és 
erdészeti, Hegedüs Csillát az európai alapok, illetve Makkai Pétert a munkaügyi 
minisztériumba jelölte államtitkárnak. A Szövetségi Állandó Tanács a következő napokban 
dönt a további államtitkárok nevesítéséről. Mint ismert, az RMDSZ a kormányban egy 
miniszterelnök-helyettesi tisztséggel rendelkezik, emellett a szervezet vezeti a fejlesztési, a 
környezetvédelmi és a sportminisztériumot. A szövetségnek 12 államtitkár és két 
államtitkár-helyettese lesz a bukaresti kormányban, korábbi hírek szerint a 
mezőgazdasági, a szállításügyi, az energetikai, az egészségügyi, a fejlesztési, valamint a 
pénzügyi tárcánál is számíthat további államtitkári tisztségekre az RMDSZ. 

 

Két félidős lehet a szlovák népszámlálás 

Több kezdeményezés is indult annak érdekében, hogy a február 15-én kezdődő, március 
végéig tartó népszámlást későbbi időpontra halasszák. Az ügyben a népszámlálás magyar 
kampányát koordináló társulás nyílt levelet is írt a kormányfőnek, amelyben a koronavírus 
okozta helyzetre hivatkozva kérik a kormányt a halasztás kezdeményezésére. Elsősorban Fe
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azt szeretnék elkerülni, hogy személyes kontaktusra kerüljön sor a kérdezőbiztosi-
asszisztensek és lakosság egyes rétegei között. A népszámlálás elektronikus formában 
történik, online kérdőív kitöltésével számol elsődlegesen, de minden szakértő elismeri, 
hogy főképpen az idősebb lakosok, illetve a marginalizált közösségek körében szükség lesz 
majd személyes segítségre is. A Koalíciós Tanácson zöld utat engedtek annak, hogy a 
probléma megoldását a lehető legrövidebb időn belül kidolgozzák. A várható megoldás 
lényege, hogy a népszámlálás lezajlik az előzetesen eldöntött február 15. és március 31. 
közötti időszakban, amikor az elektronikus válaszadásra fognak koncentrálni. Várhatóan 
július vége és október vége között azonban egy újabb számlálási időszakot iktatnak be, 
amikor viszont már a személyes segítséget igénylő polgárokkal foglalkoznak majd 
elsődlegesen. További változás, hogy várhatóan az előzetesen kilátásba helyezett, 
úgynevezett „második nemzetiség” kikerül a kérdőíven szereplő kérdések közül. Ez a 
javaslat szintén a mostani változásokkal párhuzamosan hangzott el, és lényege, hogy 
továbbra is csak egyetlen nemzetiséget lehessen megadni a válaszadáskor. Az ezt támogató 
szakértők attól tartottak, hogy ha egyszerre több mint egy nemzetiséget is megadhat egy 
polgár, akkor csökkenti az egyértelmű válaszadás lehetőségét. 

 

Tárgyalásra hívta az MKP a Hidat és az MKÖ-t 

Forró Krisztián az MKP elnökségének döntése értelmében levelet küldött a Hídnak és a 
Magyar Közösségi Összefogásnak, amelyben ismét tárgyalóasztalhoz hívta a két párt 
küldöttségét a jövő hét elejére. Az MKP elnöke elmondta, hogy figyelmesen hallgatta az 
Összefogás kommunikációját az elmúlt időszakban. Az MKP két konkrét javaslattal készül 
a tárgyalásra, ami választ adhat az általuk leginkább hangoztatott kérdésekre.

 

Topolya: Folytatódnak a fejlesztések és a beruházások 

A nehézségek ellenére sikeres évet zár a VMSZ által irányított topolyai önkormányzat. 
Fremond Árpád, a párt topolyai községi szervezetének az elnöke számolt be egy 
sajtótájékoztató keretében az elmúlt időszak eredményeiről és az idei tervekre is kitért. 
Elmondta, hogy véleménye szerint politikai szempontból a választási évek a 
legfontosabbak, és ez az év ilyen volt. Sikerült abszolút többséget szerezni a képviselő-
testületben és a járvány okozta nehézségek ellenére sikeresnek nevezhető az elmúlt év. 
Folytatódtak a beruházások, melyek közül a szennyvíztisztítót és a szennyvízelvezető 
hálózat főágának építését, illetve a fürdőkomplexum építését emelte ki. A központban lévő 
hotel épületének rendbe tételét viszont idén szeretnék megkezdeni. Az eszközök egy részét 
már biztosították, de további pénzeszközökre is számítanak már a közeljövőben. A VMSZ a 
választási eredmények alapján önállóan is képes lenne az önkormányzat vezetésére, de 
Szerb Haladó Párttal koalícióban folyatatják a munkát. 
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A támogatásaink a kárpátaljai emberek életét segítik, egyúttal 
Ukrajna érdekeit is szolgálják 

Politikai boszorkányüldözés folyik a KMKSZ ellen, szeparatizmussal vádolják az elnökét és 

jótékonysági alapítványait. Közben a Szövetség történelmi sikert ért el az októberi 

önkormányzati választásokon, a hatalom mégis megakadályozta, hogy a magyar frakció 

újra a koalíció része lehessen a Kárpátaljai Megyei Tanácsban. A kialakult helyzet 

részleteiről, illetve a korábbi megyei tanácsi munka eredményeiről beszélt Barta József, a 

KMKSZ alelnöke a Kárpátalja lapnak. „Az öt helyszínen nagy erők vonultak fel, és alapos 

munkát végeztek. Bár tudtommal semmilyen terhelő bizonyítékot nem találtak, mégis 

megdöbbentően súlyos váddal indítottak elnökünk ellen bűnvádi eljárást. 

Szeparatizmussal vádolták meg, s azt akarják bebizonyítani, hogy a KMKSZ és az említett 

alapítványok élén Ukrajna érdekei ellen dolgozik, meg akarja bontani annak területi 

egységét. Ez nyilvánvaló képtelenség, az Egán Ede Jótékonysági Alapítvány ellen már két 

és fél évvel ezelőtt indult szeparatizmus vádjával egy bűnvádi eljárás, ott házkutatásokkal, 

dokumentumok lefoglalásával akadályozták a munkát az ukrán hatóságok, de a vádjaikra 

bizonyítékot azóta sem találtak. A megfogalmazott vádak alátámasztására semmilyen 

objektív bizonyítékuk nem lehet, ezek politikai vádak. Viszont nagyon komoly politikai 

vádak ezek, amelyek az ukrán törvények értelmében 12-től 15 évig terjedő 

börtönbüntetéssel és teljes vagyonelkobzással büntetendőek” – hangsúlyozta a KMKSZ 

alelnöke.  

   

A két kormány által biztosított forrásokkal tartalmas 2021-et 
várhatunk 

A Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) idén három teljesen 

új projektet tervez megvalósítani a Magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága támogatásával. Ugyanakkor a szlovén kormány jóváhagyta a 

csúcsszervezet négyéves gazdaságfejlesztési programját és megkezdődött a kormánnyal 

kötött szerződésben leírtak valóra váltása is. Egyebek között ez volt a témája a muravidéki 

nemzeti közösség évértékelő online sajtótájékoztatójának, amelyet Horváth Ferenc elnök 

tartott. 
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