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A külhoni magyar pártvezetőkkel egyeztetett Semjén Zsolt és 
Potápi Árpád János 

A külhoni magyar pártok vezetőivel egyeztetett csütörtökön Semjén Zsolt miniszterelnök-
helyettes és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára. A nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-hez eljuttatott közleményében azt 
írta: az egyeztetésre azzal a céllal került sor, hogy a nemzetpolitika vezetői és a külhoni 
magyar szervezetek elnökei áttekintsék az idei évet érintő terveket. A felek egyeztettek az 
egyes régiók helyzetéről és aktuális problémáiról. Egyetértettek abban, hogy 2021-ben, a 
nemzeti újrakezdés évében kiemelten fontos az egységes Kárpát-medencében való 
gondolkodás, az anyaország és a külhoni régiók közötti együttműködés, valamint a külhoni 
régiók egymás közötti kapcsolatrendszerének további erősítése – olvasható a 
kommünikében. Az egyeztetésen részt vett Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, Szili Katalin miniszterelnöki megbízott és 
Grezsa István miniszteri biztos is. A külhoni magyar szervezetek képviseletében Kelemen 
Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, Pásztor István, a Vajdasági 
Magyar Szövetség elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
elnöke, Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Horváth Ferenc, a 
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség elnöke és Jankovics Róbert, a 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke vett részt a tanácskozáson. 

 

Szilágyi Péter: online szervezi meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját 

A járványhelyzetre tekintettel online szervezi meg idén a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkársága a Hétvégi Magyar Iskolák Találkozóját. A találkozóra – 
amelyet február 26-án tartanak – kétszáz iskolavezető kapott meghívást a világ minden 
tájáról – közölte Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 
biztosa. Az államtitkárság a találkozót 2018-ban hívta életre azzal a céllal, hogy 
összhangban a Magyar Diaszpóra Tanács által 2016-ban elfogadott stratégiai 
dokumentumban foglaltakkal, erősítse a magyar nyelvű oktatást szerte a világon és a 
pályázati lehetőségek, programok mellett egyeztető fórumokkal is támogassa a 
diaszpórában élő magyarságot. Szilágyi Péter kiemelte: a diaszpórában élő magyar 
közösségeket a gyerekeken keresztül lehet a leghatékonyabban megszólítani. A negyedik 
alkalommal megrendezendő találkozó az információszerzésen és az első kézből való 
tájékozódáson túl lehetőségeket biztosít a magyar iskolák számára a kapcsolatok építésére, 
a tapasztalatcserére és a hálózatosodás lehetőségeinek felmérésére is. A miniszteri biztos 
közlése szerint a látókörükben több mint kétszázötven iskola van, de a valós szám 
megközelítheti a háromszázat, az intézmények száma folyamatosan nő. Rámutatott: az 
eltelt egy évben Európában és Latin-Amerikában is újabb kezdeményezések indultak 
hétvégi magyar iskolák létrehozására, így 2021 januárjában Dél-Tirolban indult szervezett 
keretek között hétvégi iskola, de Kolumbiában is tervezik gyermekfoglalkozások indítását. 
A miniszteri biztos elmondta azt is: a találkozó nem pedagógus-továbbképzés, hanem az 
intézményvezetők és foglalkozásvezetők számára kínál általános nemzetpolitikai 
tájékoztatást és lehetővé teszi az iskolák működését segítő jó gyakorlatok megismerését, 
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egymásnak való átadását. 2020-ban összesen 111 iskolavezető és oktatási felelős vett részt 
a találkozón, idén azonban az online rendezvény lehetővé tette, hogy bővítsék a kört, így 
200 iskolavezetőt hívtak meg a Föld minden tájáról. 

 

Potápi: A baloldal ismét nemet mond a határon túli magyarságra 

“Tizenegyedik éve dolgozunk azért, hogy minden magyar – éljen Csíkszeredában, 
Torontóban vagy bárhol a világon – érezhesse, hogy a magyar nemzet egyenrangú tagja, 
Magyarország az otthona. A baloldal ennyi év után sem változott: ismét megtagadná saját 
nemzettársait. Jó, ha tudjuk: akinek nem fontos az egyik magyar, nem fontos a másik 
sem!” – fejtette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára, reagálva a Momentum és a DK közötti szópárbajra. Mint ismert, Fekete-Győr 
András egy hétfőn megjelent interjújában úgy fogalmazott, hogy „a DK nem a legjobb 
barátja a határon túli magyarságnak”. Fekete-Győr arról is beszélt, a DK szövetségesei 
nyomására belement, hogy egy esetleges kormányváltás után nem nyúlnak hozzá a 
határon túli magyarok szavazati jogához. Arra a kérdésre, hogy nehéz volt-e erre 
Gyurcsányékat rábeszélni, keménykedve azt válaszolta: „nem, mivel ők is látták, hogy van 
öt másik párt, ami máshogy gondolkodik erről a kérdésről, és az öt az egy ellen nem a 
leghálásabb szerepfelosztás”. 

 

Átadták a marosvásárhelyi sátortetős műjégpályát 

A Marosvásárhely szomszédságában fekvő Marosszentgyörgyön átadták a magyar állam 
támogatásával felépített sátortetős műjégpályát. Az ünnepélyes átadón két jégkorongozó 
felszerelésbe öltözött romániai miniszter köszönte meg a magyar kormány képviselőjének 
a létesítményt. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára köszöntésében megemlítette: 2016 óta a magyar állam támogatásával 
Csíkszeredában, Sepsiszentgyörgyön és Gyergyószentmiklóson épült még új, fedett 
jégpálya. Az államtitkár a sportot az egyik legfontosabb közösségkovácsoló erőnek 
tekintette. Megjegyezte: a magyar kormány azért ad sportlétesítményekre pénzt, mert 
nemzetben és egységes Kárpát-medencében gondolkozik. Hozzátette: a jégkorongban az 
egységes Kárpát-medencei liga is működik, így Csíkszeredába, Gyergyószentmiklósra és 
Brassóba is ellátogat a Ferencváros vagy az Újpest és a székelyföldi csapatok is 
ellátogatnak a magyarországi klubokhoz. Azt is a szerves kapcsolat jelének tekintette, hogy 
sok székelyföldi játékost igazolnak le a magyarországi klubok és magyarországiakat is a 
székelyföldiek. Megjegyezte: olyan magyar sportolókat kell nevelni, olyan csapatokat kell 
kialakítani, akik és amelyek a Kárpát-medencében és a világon is hírnevet szereznek a 
magyaroknak. A marosszentgyörgyi sátortetős fedett jégpályát a Mens Sana Alapítvány 
építette a magyar kormány 264 millió forintos támogatásával. A jégpálya működtetésében 
a Maros megyei önkormányzat is részt vállal. 
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Az erdélyi magyar vállalkozók számára is elindul a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság mentorképző programja 

Erdélyben is elindítja mentorképző programját a Nemzetpolitikai Államtitkárság idén. Az 
elmúlt 2 évben a program a Vajdaságban már rendkívül eredményesen segítette a régió 
vállalkozói közösségét. A programra olyan erdélyi magyar fiatal vállalkozók és tapasztalt 
szakemberek jelentkezését várják, akik mentorált vagy mentor szerepben segítenék 
egymást szakmai problémáik megoldásában, illetve hosszabb távon szívesen erősítenék 
tudásukkal, kapcsolati hálójukkal az Erdélyi Mentorprogram alumni hálózatát. A mentor 
és mentorált párosok között szakmai találkozókat szerveznek konkrét szakterületi 
kérdések mentén. Tematikus előadások, képzések is várják a résztvevőket, akik egymást is 
segítik majd vállalkozásfejlesztési témákban, csoportosan és egyénileg, konkrét kihívások 
és egyedi igények alapján. 

 

Nemzeti régiók: májusig folytatni kívánja az aláírásgyűjtést az SZNT 

Bár a kilencedik tagállamban, Lettországban is összegyűltek a nemzeti régiók védelmében 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) által indított európai polgári kezdeményezéshez 
szükséges támogató aláírások, a szervezet még három hónapig folytatni kívánja az 
aláírásgyűjtést. Izsák Balázs, az SZNT elnöke annak kapcsán harangozta be a gyűjtési akció 
folytatását, hogy február 7-én véget ért a nemzeti régiókért indított európai aláírásgyűjtés 
harmadik szakasza. A kellő számú aláírás eddig Magyarországon, Romániában, 
Szlovákiában, Horvátországban, Szlovéniában, Spanyolországban, Svédországban, 
Litvániában és Lettországban sikerült túllépni. Pesty László kampányfőnök és csapata a 
hétvégén Rigába utazott, hogy meglegyen a kellő számú aláírás Lettországban is. Az SZNT 
szerint egy kezdeményezés aláírásgyűjtése nem akkor ér véget, amikor a sikerességi 
kritériumok teljesülnek, hanem amikor az aláírásgyűjtésre adott idő lejár. 

 

Rákóczi Szövetség: Vallják minél többen magukat magyarnak a 
szlovákiai népszámláláskor 

Óriásplakátokkal, kisfilmekkel és más kampányeszközökkel szeretne a Rákóczi Szövetség 
minél több felvidéki magyart megszólítani, hogy a hétfőn kezdődő szlovákiai népszámlálás 
során vallja meg nemzetiségét. A szervezet Ne feledd, magyar vagy! Népszámlálás 2021 
mottóval indított kampányt szlovákiai partnerei közreműködésével. A közleményükben 
kiemelték: a szlovákiai népszámlálás a felvidéki magyarság jövője szempontjából döntő 
fontosságú. A Rákóczi Szövetség szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy a népszámláláson 
minél több magyar gyökerű állampolgár vallja meg nemzetiségét. Fontosnak érzik, hogy 
minden magyar nemzettársuk tisztában legyen a népszámlálás jelentőségével, 
következményeivel, és megfelelő felvilágosítást kapjon a lebonyolításáról – írták, kiemelve: 
a népszámlálás eredménye meghatározó a külhoni magyarok jogérvényesítése, az 
anyanyelv és a kultúra jövője szempontjából. Kitértek arra is, hogy az anyanyelvi kultúra 

Fe
lv
id
é
k

 
E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
5 

megőrzésének legfontosabb pillére a magyar iskola. A külhoni régiókban a következő 
hetekben, hónapokban kell a szülőknek arról is dönteniük, hogy iskolakötelessé váló 
gyermeküket milyen nyelvű iskolába íratják. 

 

Lélegeztetőgépeket küld a magyar kormány a galántai kórházba 

A Magyar Közlönyben megjelentek szerint a koronavírus-járványra való tekintettel 
védőeszközök támogatásáról biztosították a települést. A kormányrendelet szerint a 
galántai Szent Lukács Kórháznak a magyar kormány tíz lélegeztetőgépet küld. Az 
átvételről a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium felvette a kapcsolatot a galántai 
kórház vezetésével. Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke a rossz 
járványhelyzetre hivatkozva kérte Magyarország pozsonyi nagykövetét, segítsen 
közbenjárni, hogy a magyar kormány lélegeztetőgépeket ajándékozzon a galántai Szent 
Lukács Kórháznak. Forró Krisztiánnak Nagyszombat megye képviselőjeként is fontos, 
hogy a kórházban a lehető legjobb felszereltség mellett tudjanak harcolni a koronavírussal. 
A hordozható lélegeztetőgépek napokon belül megérkeznek a mátyusföldi kórházba egy 
ajándékozási szerződés alapján. A galántai Szent Lukács Kórház január eleje óta Covid-
kórházként működik, hét osztályon kezelik a koronavírusos betegeket, az intenzív 
osztályon jelenleg tíz lélegeztetőgép található, sajnos mindegyik foglalt. 

 

Nemzeti kisebbségek – ismerkedjünk meg: oktatási segédanyag a 
szlovákiai kisebbségekről 

A szlovák oktatási minisztérium támogatásával megjelent a Szlovákiában élő nemzeti 
kisebbségekről szóló segédanyag. A mintegy százharminc oldalas kiadvány magyar és 
szlovák nyelven is elérhető. „A Nemzeti kisebbségek – ismerkedjünk meg című könyv 
segédanyagként szolgál az általános iskolában oktatók számára. Szlovákia történelmének 
mélyebb megismerésére akar ösztönözni a nemzeti kisebbségek és kultúrák feltárásának, 
bemutatásának a szándékával” – hangsúlyozta közösségi oldalán közzétett bejegyzésében 
Filip Mónika, az oktatási minisztérium nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős 
államtitkára. Mint hozzátette: több éven át tartó szerkesztés után végre elkészült a 
segédanyag szlovák verziója, a magyar verzió pedig a minisztérium jóvoltából elektronikus 
formában is elérhető. 

 

Épül a Vajdasági Birkózóakadémia, már a belső munkálatok folynak 

Zökkenőmentesen halad a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági Birkózóakadémia építése, 
már a belső munkálatok folynak. Az akadémiát kedden délelőtt mások mellett a Szerbiai 
Olimpiai Bizottság elnöke, Božidar Maljković, valamint Nenad Lalović a Birkózó 
Világszövetség elnöke és Pásztor István a Tartományi Képviselőház elnöke is 
megtekintette. Az akadémia a magyar kormány 2,9 millió eurós támogatásából valósul V
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meg. Jelen volt Fejsztámer Róbert magyarkanizsai polgármester is, aki elmondta, hogy a 
településnek több szempontból is fontos lesz az akadémia. Pásztor István szerint „Itt az 
életre kell felkészíteni a birkózó gyereket. Nem biztos, hogy mindenkiből nagy bajnok fog 
lenni, viszont az fontos, hogy mindenki életképes legyen, életrevaló legyen, mindenkinek 
kenyér legyen a kezébe és ezért ez nem csak egy birkózóakadémia, hanem ez egy életre 
felkészítő intézményi keret is lesz’. Pásztor hozzátette, hogy edző- és bíróképzést is 
szeretnének majd az akadémián belül működtetni. 

 

A Fidesz EP-delegációja Borrellhez fordult a kárpátaljaiakat érő 
atrocitásokkal kapcsolatban 

A Fidesz-KDNP európai parlamenti delegációjának tagjai és a határon túli magyar EP-

képviselők írásbeli választ igénylő kérdést nyújtottak be Josep Borrell uniós kül- és 

biztonságpolitikai főképviselőnek a kárpátaljai magyarságot hátrányosan érintő ukrajnai 

intézkedésekkel és atrocitásokkal kapcsolatban. Borrell a válaszában aggasztónak nevezte 

az ukrajnai fejleményeket. A képviselőcsoport felhívta az uniós főképviselő figyelmét a 

kárpátaljai magyarokat sújtó szisztematikus jogsértésekre. Tájékoztatták az ukrán 

médiában a magyarok ellen megjelenő gyűlöletbeszédről, a nacionalista félkatonai 

csoportok felvonulásáról, a kárpátaljai magyarok listázásáról, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) székháza ellen intézett gyújtogatásról és az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat (SZBU) „összehangolt, koholt vádakon alapuló” rajtaütéséről a 

magyar szervezetek irodáiban és a KMKSZ elnökének lakásában. A képviselőcsoport 

tájékoztatása szerint Josep Borrell a válaszában kiemelte: az EU továbbra is aktívan 

védelmezi a nemzeti kisebbségekhez tartozók jogait, ami – mint fogalmazott – „az 

aggasztó ukrajnai fejlemények miatt egyre fontosabb”. 

 

David Sassoli: Nem maradhatnak válasz nélkül az ukrán 
fenyegetések 

Válaszolt az Európai Parlament elnöke a Fidesz–KDNP európai parlamenti delegációjának 

levelére a kárpátaljai magyarság elleni támadásokkal kapcsolatban – adta hírül a Magyar 

Hírlap. Gál Kinga, a kormánypárti delegáció elnöke és Deutsch Tamás delegációvezető 

kedden harmadik alkalommal fordultak David Sassoli EP-elnökhöz. Korábbi leveleikben 

tájékoztatták az olasz szocialista politikust az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

indokolatlan és erőszakos, a kárpátaljai magyar közösség számos intézményét ért tavaly 

novemberi akciójáról, valamint arról is, hogy egy szélsőséges ukrajnai hírportál, a 

Mirotvorec Bocskor Andreát, a Fidesz–KDNP kárpátaljai képviselőjét „halállistára” tette. 
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Megrongálták Petőfi Sándor egyetlen horvátországi mellszobrát 

Ismeretlen tettesek vasárnapra virradóra megrongálták Petőfi Sándornak a kelet-

szlavóniai Harasztiban lévő egyetlen horvátországi kültéri mellszobrát – közölte Szenn 

Péter, a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház (HRKKE) püspöke az MTI-

vel. A bronzból készült mű Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. Az 

alkotást közadományokból állították az egyház kezdeményezésére, és 2014. március 15-én 

avatták fel Haraszti főterén. A püspök elmondta: nem tudják, hogy a mellszobrot 

színesfémtolvajok próbálták-e meg eltulajdonítani, és tettüket anyagi haszonszerzés 

motiválta, vagy magyarellenes cselekedetről van szó, de a felháborodás óriási. „Az így is 

gyenge lábakon álló haraszti magyar identitás most a földön hever” - fogalmazott, utalva 

arra, hogy a szobor a talpazatról ledöntve, arccal a földre dőlt. A HRKKE felszólította a 

rendőrséget, hogy mihamarabb kerítse kézre a bűncselekmény elkövetőit.
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