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Orbán Viktor üzenete a világ magyarságának március 15-e 
alkalmából 

A mostani, rendhagyó körülmények ellenére is „lélekben együtt emlékezve”, levélben 
köszöntötte a világ magyarságát Orbán Viktor „a magyar szabadság születésének napján”. 
„Minden évben ezen a napon piros-fehér-zöld kokárdák nyílnak szerte mindenhol, ahol 
magyarok élnek. Hirdetik, hogy büszkén és emelt fővel emlékezünk hőseinkre, akik 1848 
tavaszán meggyújtották a magyar szabadság lángját, amely azóta is beragyogja Európát, 
hiszen nemzedékről nemzedékre magyarok milliói táplálják a Kárpátokon innen és túl” – 
kezdte írását Orbán Viktor. Úgy fogalmazott: „Mi, magyarok a ránk törő ellenséges 
hatalmak szorításában, csatamezőkön harcolva és hőseink vesztőhelyein emlékezve 
sajátítottuk el azt, amit a szabadságról tudunk. Megtanultuk, hogy a szabadság nem egy 
ideológia, hanem vérrel szerzett jogunk, hogy használjuk nyelvünket, ápoljuk kivételes 
örökségünket, és a saját észjárásunk szerint rendezzük be életünket.” A miniszterelnök 
szerint a 173 évvel ezelőtt történt események azt üzenik nekünk, hogy „közös sorsunk 
jobbra fordítása mindig azok kezében van, akik tudnak, akarnak és mernek is tenni a 
magyar nemzet felemeléséért. Ezzel a hittel és bátorsággal kell helytállnunk most is, 
amikor egy láthatatlan ellenség támadásának megújuló hullámaival harcolunk”. Orbán 
Viktor kiemelte: a '48-as honvédek mai örökösei orvosok, ápolók, tudósok, rendvédelmi 
dolgozók, a fertőzés veszélye ellenére is mindennap munkába járó és hivatásukban helyt 
álló emberek tíz- és százezrei. Harcosok, akik fáradhatatlanul küzdik végig ezt a hosszú 
hadjáratot, hogy visszakaphassuk az életünket, és a vírus elvonulta után a velünk élő többi 
néppel együtt építsük tovább minden magyar közös otthonát, a Kárpát-medencét.” 

 

Semjén: Megerősíteni magunkat nemzeti büszkeségünkben: ez a 
feladatunk 

Fontos, hogy megvédjük szuverenitásunkat és keresztény civilizációnkat akár az iszlám 
invázióval, akár a brüsszeli birodalmi törekvésekkel szemben – nyilatkozta a Magyar 
Nemzetnek a nemzeti ünnep alkalmából Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes úgy véli, 
hogy a magyar nemzet közjogi egyesítése a Trianonra ma adható reális válasz. Ferenc pápa 
látogatását megtiszteltetésnek nevezte, szerinte ez komoly gesztus a szentatya részéről. 
„Botrány, ami a Minority SafePack esetében történt. Věra Jourová cinikus nyilatkozatai és 
a bizottság állásfoglalása után nyilvánvalóan illúzió azt gondolni, hogy a határon túli 
magyar nemzetrészek problémáit Brüsszelből fogják megoldani. A Székely Nemzeti Tanács 
kezdeményezését végig kell vinni. A magyar kormány ehhez minden támogatást megadott, 
aminek segítségével Pesty László és csapata összegyűjtötte a szükséges aláírásokat mind a 
tíz országban. Naivitás lenne azt gondolni, hogy ezúttal elfogadják a székelyek javaslatát. 
De nemcsak az a kérdés, az unió elfogadja-e, hanem hogy megmutassuk, nem engedjük 
lesöpörni az asztalról. Újra és újra elő fogjuk hozni ezt az ügyet, és lépésről lépésre el 
fogjuk érni, hogy szélesedjen a nemzeti kisebbségek mozgástere.” – jelentette ki Semjén 
Zsolt.  
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Potápi: csak összefogással érhető el a cél 

Ma is az 1848 üzenete, hogy ha nagy túlerővel kell szembenézni, csak összefogással érhető 
el a cél – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Facebookon 
közzétett március 15-ei videoüzenetében. Potápi Árpád János úgy fogalmazott, „éljünk bár 
különböző pontjain a világnak, gondoljunk mást bizonyos kérdésekben, amikor a 
legfontosabb értékeink forognak veszélyben, akkor mindnyájunkra szükség van”. A 
magyarság az elmúlt egy évben bizonyságot tett arról, hogy képes az összefogásra – 
jelentette ki, hangsúlyozva, a „járványhelyzet még inkább megmutatta számunkra, hogy 
minden magyar számíthat az anyaországra, mi magyarok pedig számíthatunk egymásra.” 
Az államtitkár azt mondta: „bebizonyítottuk, hogy a magyar nemzetet nem képzeletbeli 
szálak, hanem valós kötelékek kötik össze”. Akárcsak 1848-ban, egy nemzetként 
küzdöttünk a 21. századi ellenséggel, a világjárvánnyal szemben – tette hozzá. Potápi 
Árpád János kiemelte: a harc még sajnos nem ért véget, a győzelemhez továbbra is szükség 
van mindnyájunk helytállására. 

 

 

Tisztelgés a bátrak előtt: a székely szabadság napjáról emlékezett 
meg Szili Katalin és Potápi Árpád János 

A székely szabadság napjáról emlékezett meg szerdai közös közleményében Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke és Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A nemzetpolitikai államtitkárság 
által megküldött közleményben a két politikus felidézte: a Székely Nemzeti Tanács 2012 
januárjában döntött arról, hogy minden esztendő március 10-e legyen a székely szabadság 
napja, egyben a székelység összetartozásának szimbóluma. Ezen a napon fejet hajtunk mi 
magyarok egyrészt az 1854. március 10-én, a marosvásárhelyi Postaréten kivégzett székely 
vértanúk, másrészt a nemzeti önrendelkezésért folytatott szabadságharc előtt. Ez a nap 
ugyanakkor tisztelgés a székely bátorság előtt is, mely kifejezője, hogy közösségként 
egységesen áll ki az európai keretek között értelmezett és az európai alapelveket és példát 
követő autonómia mellett” – írta Szili Katalin és Potápi Árpád János. 

 

Németh Zsolt a székely szabadság napján: napirenden kell tartani a 
nemzeti régiók ügyét 

Napirenden kell tartani a nemzeti régiók ügyét május 7-éig azokban az országokban, ahol a 
„tartalék aláírások” száma még nem elegendő – hangsúlyozta az Országgyűlés külügyi 
bizottságának fideszes elnöke a székely szabadság napja alkalmából szerdán Budapesten. 
Németh Zsolt az európai polgári kezdeményezésről a Hősök terén megtartott 
sajtótájékoztatón beszélt, amelyet a járvány elleni intézkedések miatt szerveztek az 
ilyenkor szokásos megemlékezés helyett. A politikus kiemelte: május 7-én zárul le a 

E
rd
é
ly

 
M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
4 

nemzeti régiókról szóló aláírásgyűjtés, amelynek keretei között egymillió aláírást kell 
összegyűjteni hét országból. Ugyan a küszöbértéket tíz országban már sikerült elérni, a 
tapasztalatok szerint az aláírások 10-15 százaléka érvénytelen – fűzte hozzá. Németh Zsolt 
ezért a május 7-éig tartó időszak feladatának nevezte, hogy „sikerüljön elég tartalékot 
képezni” ahhoz, hogy akkor is meglegyenek a szükséges aláírások hét országból, amikor az 
Európai Bizottság hitelesíti őket. Ezért – hangsúlyozta – május 7-éig napirenden kell 
tartani a nemzeti régiók ügyét azokban az országokban, ahol a tartalék nem elegendő. 

Összefogással a túlerővel szemben – Potápi Árpád nemzetpolitikai 
államtitkár a nemzeti ünnepről, az új programokról 

A járványhelyzet még inkább megmutatta számunkra, hogy minden magyar számíthat az 
anyaországra, mi, magyarok pedig számíthatunk egymásra – mondta a Krónikának adott 
interjújában Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára arról is beszélt, hogy Magyarország készen áll egy olyan megbékélési 
folyamatra Romániával, mint amelyet Szerbiával már megvalósított. Potápi Árpád János 
elmondta: „összefogással a 21. századi ellenséget, a világjárványt is le fogjuk győzni. Ez az 
évszázad egy nyertes évszázad lesz számunkra. Az eddig elért pozíciókat úgy szeretnénk 
megerősíteni, hogy minél szorosabb legyen az együttműködés a környező országokkal és 
népekkel. Az 1848-as tapasztalatok is arra intenek, hogy csak akkor tudunk sikeresek 
lenni, ha a velünk együtt élő többi nép, nemzetiség is sikeres. Az oltásoknak köszönhetően 
bízhatunk abban, hogy az év második fele tényleg a nemzeti újrakezdésé lesz”. Hozzátette: 
„a nemzeti újrakezdés éve keretében hamarosan meghirdetünk egy nagyszabású 
programot, melynek részeként megjelennek az idei nyílt pályázati felhívásaink is. Ezek az 
élet szinte minden területét érintik majd: oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúság, 
diaszpóra. A pályázati időszak előreláthatólag két körben zajlik. Az első körben – az év első 
fél évben – működésre, felújításra, eszközbeszerzésre lehet majd pályázni, a másodikban 
pedig – amennyiben a járványhelyzet engedi – programokra, rendezvényekre. 

 

Klaus Iohannis üzent a magyaroknak a nemzeti ünnepükön 

„Önök számára a mai nap alkalmat ad újra megerősíteni a magyar népet egységbe 
kovácsoló értékeket, és büszkén felmutatni az identitásukat, amely elismertté tette a 
magyar nemzetet a történelemben és az egyetemes kultúrában” – üzente a „magyar 
etnikumú román állampolgároknak” március 15-én az államfő. Klaus Iohannis eddigi 
elnöki mandátuma alatt első alkalommal emlékezett meg a magyar nemzeti ünnepről. Az 
államfő március 15-i üzenetét az elnöki hivatal honlapján tették közzé hétfőn. Üzenetében 
Klaus Iohannis jelentősnek nevezi a romániai magyar közösség hozzájárulását az ország 
európai integrációjához, a demokratikus értékek melletti elköteleződéséhez, illetve az 
emberi jogok és a kisebbségek védelmén alapuló román társadalom kiépítéséhez. 
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Florin Cîțu március 15-ére: ma a Romániában élő magyar 
közösséget ünnepeljük, de a békés együttélést is 

A békés együttélést, a közös jövő megalapozását, az ország fejlesztését hangsúlyozza 
március 15-ei üzenetében Florin Cîțu, Románia miniszterelnöke, aki szerint „a 
különbségek nem választanak el bennünket, nem vagyunk vetélytársak, éppen 
ellenkezőleg, egységesnek kell lennünk a sokszínűségben”. „Március 15. a magyarok 
ünnepe, a Romániában élő magyar közösség legfontosabb ünnepe. Kultúránkban és 
hagyományainkban különbözünk, de ezek a különbségek nem választanak el bennünket, 
nem vagyunk vetélytársak, éppen ellenkezőleg, egységesnek kell lennünk a 
sokszínűségben, erősebbekké és bölcsebbekké kell válnunk, együtt kell építkeznünk, 
értékeket kell teremtenünk” – fogalmaz a román kormányfő, akinek román és magyar 
nyelvű üzenetét az RMDSZ tette közzé hétfőn reggel. Florin Cîțu aláhúzta egyúttal, hogy „a 
különbségek megértése és a másik értékeinek értékelése hozzájárul egymás 
megismeréséhez, és ezzel együtt egy harmonikus együttéléshez”. 

 

Kelemen Hunor március 15-i üzenete: a szabadság szeretete a 
magyar emberek génjeibe ivódott 

A márciusi ifjaknak köszönhetjük a március 15-i nemzeti ünnepet, de ennél többet is, 
éspedig azt, hogy a szabadság szeretete azóta a magyar emberek génjeibe ivódott – 
fogalmazott Kelemen Hunor az 1848–1849-es magyar forradalom és szabadságharc 
kitörésének 173. évfordulójára közölt üzenetében. Az RMDSZ hírlevelében olvasható 
gondolatok között többek között az áll: „Örökségük igazodási pontot jelentett száz évvel 
ezelőtt, az újrakezdés időszakában, majd harminc éve, a diktatúra bukása után, és támaszt 
jelent ma is mindazoknak, akik időről időre megküzdenek közösségünk szabadságáért”. Az 
RMDSZ szövetségi elnöke, Románia miniszterelenök-helyettese szerint a szabadság 
törékeny dolog, „és ritkán élvezhetjük zavartalanul”. Kelemen Hunor úgy vélte: ma, 
amikor a szabadságharcról emlékezünk meg, újra el kell mondanunk a velünk együtt élő 
nemzeteknek, hogy a mi szabadságunk nem korlátozza az ő szabadságukat, ahogyan a 
másoké sem korlátozhatja a miénket. „Akkor lehet egy nép, egy nemzet szabad, ha a vele 
együtt élő közösségek is szabadok – fogalmazott. – Ha szabadon használhatják az 
anyanyelvüket, szabadon élhetik meg a kultúrájukat, használhatják iskoláikat, 
intézményeiket, identitásukat pedig szabadon újra és újraépíthetik.” 

 

Koalíciós válság Szlovákiában 

Távozásra szólította fel hétfőn Igor Matovic szlovák kormányfőt a négypárti szlovák 
kormánykoalíció egyik tagja, a liberális, EU-szkeptikus Szabadság és Szolidaritás (SaS). 
Richard Sulík, a SaS elnöke nem zárta ki, hogy pártjuk távozik a koalícióból, ha ez a 
követelésük nem teljesül. A nap folyamán az SaS követeléseihez csatlakozott a koalíció 
legkisebb pártja, az Emberekért párt is. A szlovák kormánykoalíción belül hetek óta feszült 
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a helyzet az egyes pártoknak a járványkezelésről alkotott részben különböző elképzelései, 
illetve Richard Sulík és Igor Matovic személyes konfliktusai miatt, és azért is, mert a 
kormányfő a koalíciós partnerei tiltakozása ellenére úgy döntött, hogy Szlovákia vásárol az 
orosz vakcinából. A helyzet a múlt héten már megoldódni látszott, miután a koalíciós 
pártok egyeztetése után a kormányfő bejelentette, hogy Marek Krajcí egészségügyi 
miniszter távozik posztjáról. Richard Sulík Matovic „kaotikus és megegyezéseket be nem 
tartó” kormányzásával indokolta a kormányfőcserét célzó követelésüket, nem zárva ki 
annak lehetőségét sem, hogy szükség esetén ő is távozna a gazdasági tárca éléről. Sulík 
hozzátette: március 24-éig várják követelésük teljesítését, és ha erre nem kerül sor, 
elképzelhető, hogy az SaS miniszterei távoznak a kormányból. Arra a kérdésre, hogy a 
koalícióból is kilép-e az SaS, kitérő választ adott, azt mondta: nem akarnak előrehozott 
választásokat, a koalíció parlamenti többsége az SaS nélkül is megmarad. 

 

A 120 éve született Esterházy Jánosra emlékezett a Rákóczi 
Szövetség 

Esterházy János felvidéki magyar politikus olyan mártír volt, aki küzdött a nácizmus és a 
kommunizmus ellen is, és életét áldozta a hitéért – jelentette ki az Országgyűlés külügyi 
bizottságának fideszes elnöke a Rákóczi Szövetség vasárnapi online megemlékezésén. 
Németh Zsolt a parlament erkélyéről elmondott videóüzenetében arról beszélt: a felvidéki 
Esterházy János a lengyelek barátja, a visegrádi gondolat mellett elkötelezett ember és az 
emberi jogok kiemelkedő harcosa volt. A nagyapai ágon lengyel származású Esterházynak 
nagy szerepe volt abban, hogy a második világháború alatt Magyarország sok lengyel 
menekültet fogadott be, őket segítette át a mai Szlovákia területén. Kiemelte: szoros 
kapcsolatot ápolt mind a négy visegrádi nemzettel. Úgy fogalmazott: fontos tudatosítani 
azt, hogy az emberi jogok gondolata nem az ENSZ egyetemes nyilatkozatával, vagy az 
emberi jogok európai egyezményével kezdődött, hanem a keresztény etikában gyökerezik, 
melynek politikai szinten való megjelenítése Esterházy János számára fontos kiindulópont 
volt. 

 

Lélegeztetőgépeket adományozott a magyar kormány a dél-
szlovákiai kórházak részére 

Tekintettel a súlyos járványügyi helyzetre, a Magyar Kormány egészségügyi eszközöket – 
összesen 17 darab, Panther-5 típusú, magyar gyártmányú lélegeztetőgépet – adományozott 
a külhoni magyarság és a dél-szlovákiai kórházak megsegítése érdekében. A támogatás 
kedvezményezettje a Kukkonia polgári társulás, amely a felvidéki kórházak közötti elosztás 
koordinálásában működik közre. Az átadás során az adomány egy részét – 6 
lélegeztetőgépet – Pető Tibor, Magyarország szlovákiai nagykövete, Világi Réka, a 
Kukkonia polgári társulás képviselője és Berényi József, a dunaszerdahelyi kórház 
felügyelő tanácsának tagja adták át Bock Sylviának, a dunaszerdahelyi Svet zdravia kórház 
igazgatónőjének és Horváth Zoltán doktornak. 
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Vajdaságba látogatott Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár 

Csak úgy lehet visszatérni a normális közösségi élethez, ha regisztrálunk, majd beoltatjuk 

magunkat – üzente a vajdasági és a magyarországi embereknek is Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken Topolyán. A politikus 

az államtitkárság ajándékaként sportszercsomagokat vitt két vajdasági településre, 

vajdasági körútjának minden állomásán pedig a vakcináció fontosságáról beszélt. 

Véleménye szerint “csak akkor tudunk visszatérni a közösségi élethez, ha minél többen 

regisztrálnak a szükséges helyeken, és minél többen megkapják a vakcinát”. Ha sokan 

felveszik a vakcinát – mondta-, akkor talán nyárra jelentősen javulhat a járványhelyzet, és 

vissza lehet térni a normális élethez, illetve meg lehet valósítani a tervezett programokat is. 

Potápi Árpád János emellett látogatásának gyakorlati célját is ismertette. A 

nemzetpolitikai államtitkárság több mint 1500, a Kárpát-medencében magyar gyerekeket 

nevelő általános- és középiskolának adományoz egyenként mintegy százezer forint értékű 

sportszereket. A Vajdaságban pénteken egy gunarasi és egy bácskossuthfalvi általános 

iskola kapott sporteszközöket. A politikus elmondta: az a cél, hogy erősítsék a fiatalságot, 

támogassák az egészséges életmódra nevelést, valamint a közösségformálást. Potápi Árpád 

János az eseményt követően az MTI-nek elmondta: 2021 a nemzeti újrakezdés éve, ezen 

belül pedig az államtitkárság úgy döntött, hogy a hónapoknak további tematikát ad. Így a 

január a sport, a február a gyermekegészség, a március pedig a közösségek hónapja lett. 

 

Pásztor István: A 21. században nem lehet politikai vezető, aki nem 
tudja kezelni a válsághelyzeteket 

Az utóbbi egy év rámutatott arra, hogy a 21. században nem lehet politikai vezető, aki 

válsághelyzetet nem tud megoldani, aki képtelen a közösségét sújtó váratlan helyzetekkel 

megbirkózni - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke 

hétfőn Szabadkán az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 173. évfordulója 

alkalmából szervezett ünnepségen. A politikus emlékeztettet arra, hogy pontosan egy évvel 

ezelőtt hirdettek szükségállapotot Szerbiában, és ez az egy év sok felismerést hozott. 

Pásztor István köszönetet mondott a vajdasági magyaroknak a türelmükért, a 

kitartásukért, a segítőkészségükért, szabálykövető viselkedésükért, valamint azért, hogy 

pozitívan viszonyultak a koronavírus elleni védőoltáshoz. Pásztor István köszönetet 

mondott azért is, hogy a járványhelyzet ellenére a tavalyi választásokon a vajdasági 

magyarok olyan mértékben erősítették meg "a magyar közösség jelenlétét szülőföldjén a 

politikai érdekképviselet által is, vagyis a VMSZ által, amire a rendszerváltás óta nem volt 
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példa". Az ünnepről szólva Pásztor István azt mondta, az 1848/1849-es forradalom a 

reményt is jelentette, hogy megteremthető a modern Magyarország. "Ma azt kell 

jelentenie, hogy a modern Magyarország független és erős, a régióban velük együtt élők 

irányában tiszteletteljes és együttműködő. Nem cipeli magával az egykori nagy ország, kis 

nemzet átkát, mert nem kell bizonyítania, hogy a történelme nem esti mese, hanem vérből 

és valóságból kevert szavak” - magyarázta. 

 

Ukrán össztűz a kárpátaljai magyarokra: interjú Brenzovics 
Lászlóval 

Ha Ukrajnában fel lehet számolni a kisebbségek szerzett jogait, akkor azt bármelyik 

térségbeli országban is meg lehet tenni – figyelmeztet Brenzovics László, a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A politikus Volodimir Zelenszkij 

elnökségéről, a nyelvi jogok teljes felszámolásáról, az anyanyelvi oktatás 

ellehetetlenítéséről és a románokkal való közös fellépésről is beszélt a Krónikának adott 

interjúban. Brenzovics László szerint egyre nyilvánvalóbb, hogy a kisebbségi jogokat érintő 

kérdésekben Zelenszkij magáévá teszi a korábbi, Porosenko-féle politikát, amely mélyen 

megosztja az ukrajnai társadalmat, és rendkívül hátrányosan érinti a kárpátaljai magyar 

közösséget is. A középfokú oktatási törvény nem hozott javulást, a nyelvtörvény 

életbelépése pedig felszámolja a nyelvi jogokat Ukrajnában, és nagyon sok konfliktust fog 

okozni. Ami a kettős állampolgárság ügyét illeti: az ukrán hatalom már több alkalommal 

nekifutott az ügynek. Brenzovics szerint a kettős állampolgárságot a hatályos ukrán 

törvények nem tiltják. A tervek szerint tovább kívánják korlátozni a kettős állampolgárok 

jogait, ami ellentétes a jogegyenlőséggel. Az oktatási törvény az európai uniós nyelveket 

beszélő kisebbségek számára 2023-ban fog teljes mértékben érvénybe lépni, ami 

tulajdonképpen a kisebbségi nyelven történő oktatásnak a teljes felszámolását jelenti 

Ukrajnában. Magyar, román, orosz, bolgár tannyelvű iskolák nem lehetnek. Csak ukrán 

nyelvű tanintézetek működhetnek, amelyekben esetleg magyar vagy éppen román 

tannyelvű osztályok is helyet kaphatnak. A törvény diszkriminatív módon négy csoportot 

állapít meg. Az első csoport az ukránoké, ők tanulhatnak az anyanyelvükön az első 

osztálytól az egyetemig. A második csoportba tartoznak a krími tatárok, akiknek lehet 

anyanyelvű oktatása középiskola végéig. A harmadik csoportot az európai uniós nyelveket 

beszélő kisebbségek képezik, akik számára elemi szinten lehetséges az anyanyelven 

történő oktatás, s egy bizonyos százalékban, pár tantárgyat a felsőbb osztályokban is 

anyanyelvükön tanulhatnak. Végül a negyedik csoport az oroszoké, akiknek nincs joguk 

saját anyanyelvükön tanulni. Az elkövetkezőkben a felsőoktatásban is csak ukránul lehet 

tanulni. Ez azt jelenti, hogy az ukrán alkotmány, illetve az Ukrajna által aláírt nemzetközi 

szerződések által biztosított kisebbségi oktatási jogokat az érintett nemzetiségek többé-

kevésbé elvesztették. Óriási visszalépés következett be a nyelvhasználat kérdésében, 
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ráadásul ezek a szabályozások úgyszintén ellentétesek az ukrán alkotmányban 

rögzítettekkel, Kijev nemzetközi kötelezettségvállalásaival, a Nyelvi Chartában 

foglaltakkal. Ezek az intézkedések továbbra is gerjesztik az országon belüli feszültséget, 

hiszen Ukrajna megmaradt egy többnemzetiségű, többnyelvű országnak. 

 

Online tanácskozott Várhelyi Olivér, Brenzovics László és Bocskor 
Andrea 

Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosa 

kezdeményezésére március 12-én, pénteken online tanácskozás zajlott az uniós biztos, 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, a 

Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője és Bocskor Andrea európai parlamenti képviselő 

között. A megbeszélés célja az volt, hogy tájékoztassák a bővítésért és 

szomszédságpolitikáért felelős biztost az ukrajnai kisebbségi politikáról, illetve annak 

hatásáról a kárpátaljai magyar közösségre. A tanácskozás során a KMKSZ elnöke felvázolta 

a kárpátaljai magyarok és más ukrajnai nemzetiségek jogi helyzetének alakulását a 

függetlenedés óta, illetve azokat a vállalásokat, melyeket Ukrajna jogi értelemben tett a 

kisebbségeire vonatkozólag. Brenzovics László kiemelte, hogy a kárpátaljai magyarok 

lojális állampolgárai Ukrajnának, támogatják az ország európai integrációs útját, illetve 

emlékeztetett arra, hogy a kárpátaljai magyarság kiállt Ukrajna függetlenné válása mellett 

is. 

 

Potápi: Tíz éve, hogy letették az első állampolgársági esküt a 
Kárpát-medencében 

Március 12-én volt tíz esztendeje annak, hogy az egyszerűsített honosítási eljárásnak 

köszönhetően, először a Kárpát-medencében, a horvátországi magyarság akkori vezetői 

Mohácson, Szekó József polgármester előtt, le tudták tenni az állampolgársági esküt – 

mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a 

kelet-szlavóniai Harasztiban, ahol újraavatták a nemrég megrongált Petőfi-szobrot. Akkor 

indult meg az a történelmi folyamat, amelynek köszönhetően ma már több mint egymillió 

egyszázezer magyar állampolgár él Magyarország határain kívül – hangsúlyozta az 

államtitkár. Jelezte: ahhoz, hogy a nemzeti újrakezdés éve program el tudjon indulni, az 

kell, hogy minél többen beoltassák magukat a koronavírus ellen Horvátországban és 

Magyarországon is. A szoboravatás kapcsán beszédében elmondta: minden gondozott 

magyar emlékhely bár a múltról szól, valójában a jelennek üzen: a magyarság létét hirdeti. 

„Ma pedig, amikor újraállítjuk ezt a méltatlanul lerombolt emlékművet, nem kevesebbet 

üzenünk, mint hogy a haraszti magyarok szülőföldjükön továbbra is magyarként akarnak 
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élni” – fogalmazott. Potápi Árpád János megköszönte a haraszti magyarságnak a 

helytállását, a református egyháznak, hogy védőbástyája és megtartó ereje ma is a 

horvátországi közösségnek és a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK), hogy felkarolja és összefogja a magyarság kezdeményezéseit, nem hagyja 

megfélemlíteni a magyar közösséget. 

  


