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Potápi: köszönet jár a Svédországi Magyarok Országos 
Szövetségének 

Köszönet illeti meg a Svédországi Magyarok Országos Szövetségét (SMOSZ) a 
diaszpórában végzett munkájáért – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára szombaton a szervezet online tisztújító közgyűlésén. Az államtitkár elmondta, 
a szövetség 1974-ben jött létre, és azóta koordinálja a Svédországban élő mintegy 35 ezres 
magyarság mindennapi életét. Az ott élő magyarok a szövetségnek is köszönhetik azt, hogy 
megőrizték hagyományaikat, kultúrájukat, nyelvüket, és híd szerepet töltenek be 
Svédország és Magyarország, illetve a Kárpát-medence között – hangsúlyozta. Potápi 
Árpád János köszönetet mondott a SMOSZ tagjainak, elnökségi tagjainak, valamint Bihari 
Szabolcsnak, a szervezet elnökének azért a munkáért, amelyet az elmúlt évtizedekben 
végeztek, és azért is, hogy kiálltak Magyarország mellett, és képviselték az ország érdekeit 
a méltatlan támadások idején.  

 

Potápi: megjelent a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj idei pályázati 
felhívása 

Megjelent a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának idei pályázati felhívása 
a Dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjra, amelyre külhoni magyar jogászhallgatók 
jelentkezését várják - közölte Potápi Árpád János kedden az MTI-vel. A nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár kiemelte: a pályázat célja a külhoni magyarság "jogi gyarapodásának 
elősegítése". Hangsúlyozta: kiemelten fontos, hogy a határon túli magyar közösségek 
minél több jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam jogrendjét 
és szaknyelvét egyaránt ismerő fiatal jogásszal rendelkezzenek. Felidézte, hogy a külhoni 
magyar jogászképzés támogatása érdekében indították el 2012-ben a Dr. Szász Pál 
tanulmányi ösztöndíjprogramot, amelynek szakmai koordinációját a Budapesti Ügyvédi 
Kamara látja el. Potápi Árpád János ismertette: idén 30 kiemelten tehetséges 
jogászhallgatót tudnak támogatni; Erdélyből 10, Felvidékről 7, Vajdaságból 6, 
Kárpátaljáról 3, Horvátországból 1, Muravidékről 1, a diaszpórából 2 diákot. A felhívás a 
www.bgazrt.hu és a www.kulhonimagyarok.hu oldalon érhető el. 

 

Felavatták a fekete március áldozatainak emlékművét 
Marosszentgyörgyön 

A Marosvásárhellyel összeépült Marosszentgyörgyön szombaton felavatták az emlékezetbe 
fekete márciusként beivódott 1990-es véres román-magyar összecsapás áldozatainak, 
sebesültjeinek és meghurcoltjainak emlékművét. A helyi római katolikus és református 
temető határán felállított emlékmű magyar, roma és egyetemes jelképekkel idézi fel, hogy 
31 évvel ezelőtt a marosszentgyörgyi magyar ajkú romák a megtámadott marosvásárhelyi 
magyar közösség védelmére keltek. Annak is emléket állít, hogy Marosszentgyörgy lakói 
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úttorlaszokkal próbálták akadályozni, hogy a távoli falvakból hozott, felhergelt román 
parasztok autóbuszai Marosvásárhelyre jussanak. Semjén Zsoltnak az alkalomra küldött 
üzenetét Tóth László csíkszeredai főkonzul olvasta fel. A magyar miniszterelnök-helyettes 
felidézte: a marosszentgyörgyieknek köszönhető, hogy nem lett még nagyobb a tragédia, 
nem lett még több áldozat. Ők „mérsékelték a pusztítást”, és az akkori hatóságok köszönet 
helyett „megtorló intézkedéseket hoztak ellenük”, közülük hat személyt be is börtönöztek. 
Megemlítette: a hat helyi áldozatból három magyar, három magyar-roma, három 
katolikus, három pedig református vallású volt. Úgy vélte, hogy az emlékmű azt bizonyítja: 
magyarként és romaként, katolikusként és reformátusként is csak emberek vagyunk, közös 
a sorsunk, közös az életünk. Egymás hitét és identitását tisztelve lehet közös a jövőnk is”. 

 

Bírósági eljárást indítottak az Európai Bizottság döntése ellen a 
Minority SafePack kezdeményezői 

Az Európai Unió Bíróságán indított eljárást a Minority SafePack (MSPI) kezdeményező 
bizottsága az Európai Bizottság (EB) elutasító döntése ellen – tudatta szerdán a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az EB január 15-én közölte, hogy nem irányoz elő 
új jogi aktusokat a kisebbségi jogok európai uniós kodifikációját szolgáló MSPI európai 
polgári kezdeményezés kilenc pontja kapcsán. Az MSPI kezdeményező bizottsága – 
amelyet Hans Heinrich Hansen, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) 
korábbi elnöke és Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke vezet – jogi és procedurális 
hiányosságokra hivatkozva kérte most az EB-határozat megsemmisítését. „Amellett, hogy 
a bizottság döntésével hátat fordított a több mint egymillió aláírónak, Európa 
ötvenmilliónyi, kisebbségben élő polgárának és az Európai Parlament háromnegyedes 
többségének, jogi kötelességét sem teljesítette. Az uniós törvényszéknek benyújtott 
részletes dokumentációban a jogi és procedurális hiányosságokra világítunk rá, és a döntés 
megszületéséig, amely akár másfél-két évig is elhúzódhat, folytatjuk munkánkat az uniós 
kisebbségvédelmi törvények megszületéséért” – idézte Vincze Loránt RMDSZ-es EP-
képviselőt, az MSPI európai aláírásgyűjtését koordináló FUEN elnökét az RMDSZ 
közleménye. A kereset beterjesztői eljárási hibának tartják, hogy az EB nem indokolta meg 
kellőképpen az MSPI több pontjára adott elutasító válaszát: a kilenc javaslat közül hét 
esetében nem tett eleget az indokolási kötelezettség követelményeinek. 

  

Bírságok a magyar jelképek miatt: egyértelműsíteni készül az 
RMDSZ a zászlótörvényt 

Nem szolgálják a román–magyar viszony javítását a Kovászna és Hargita megyei 
prefektúra által a sepsiszentgyörgyi, illetve a székelyudvarhelyi polgármesterekre kiszabott 
pénzbírságok a magyar nemzeti szimbólumok március 15-i használata miatt – jelentette ki 
Miklós Zoltán, az RMDSZ Kovászna megyei parlamenti képviselője. „Tagadhatatlan, hogy 
visszás helyzetet szült ez, és ennek a megoldásáról beszélni fogunk a frakcióban, utána 
pedig a kormánykoalícióban, mert egy koalíciós egyeztetésre sort kell keríteni, mielőtt 
bármit is lépnénk” – nyilatkozta a Maszolnak Miklós Zoltán. A háromszéki politikus 
szerint a zászlótörvény módosítására, pontosabban egyértelműsítésére van szükség ahhoz, 
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hogy a jövőben a prefektúrák ne szabhassanak ki bírságot a magyar polgármesterekre a 
nemzeti szimbólumok használata miatt. Az alkotmány és az Európa Tanács 
kisebbségvédelmi keretegyezménye szavatolja a nemzetiségek számára szimbólumaik 
szabad használatát Romániában, a zászlótörvény alapján kiszabott bírságoknak pedig 
nincs jogalapjuk – jelentette ki Laczikó Enikő jogász, az Etnikumközi Kapcsolatok 
Hivatalának államtitkári rangú vezetője. 

 

Létrejött a megegyezés az egységes magyar párt létrehozásáról 

Megszületett a megállapodás az egységes magyar érdekképviselet létrehozásáról, az új párt 
a Szövetség – Magyarok, nemzetiségek, régiók nevet viseli majd, jelentették be az új 
politikai tömörülést létrehozó pártok, a Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd párt 
és az Összefogás elnökei. Az egységes politikai párt létrejöttéhez vezető megegyezést közel 
kétéves, az egyeztetések többszöri megakadásával jellemzett egységesítési folyamat előzte 
meg. „Újabb komoly és fontos lépést tettünk a felvidéki magyarok politikai egységesítése 
irányába” – jelentette ki Forró Krisztián, az MKP elnöke. Leszögezte: az új párt magyar 
párt lesz, olyan magyar párt, amely a régiókban élő többi nemzetiséget is képviselni fogja. 
Február elején még az MKP és a Most-Híd jelentette be, hogy ketten hozzák létre az 
egységes felvidéki magyar pártot, mivel a harmadik tárgyalópartnernek tett 
kompromisszumos javaslataik nem vezettek eredményre. „A párt létrehozásához sok 
kompromisszumot kellett kötni, de csak ezen a módon tudjuk biztosítani, hogy a 
magyaroknak hathatós érdekképviseletük legyen” – mutatott rá. Kiemelte: továbbra is úgy 
tartják, hogy a közös párt nem cél, csak eszköz lehet ahhoz, hogy az országban élő 
magyaroknak segítsen. A párt létrehozásának technikai részleteiről elmondta: ha a 
járványhelyzet megengedi, akkor hagyományos módon, aláírásgyűjtés által jegyeztetik be 
az új politikai erőt, ha erre nem lesz lehetőség, akkor az elődpártok az Összefogás pártba 
olvadnak be, majd átnevezik azt. A felek megegyezése alapján a pártelnököt az MKP adja, a 
párt Országos Tanácsának elnökét a Most-Híd, az Összefogás pedig egy szakmai alelnököt 
delegál majd. A szlovák pártokkal való jövőbeni együttműködés lehetőségeit firtató 
kérdésre Forró elmondta: a jövőben a szélsőséges politikai erők kivételével minden párttal 
tárgyalni fognak, amely hozzájárulhat a felvidéki magyarok helyzetének javításához. 

 

Anyaországi üdvözlet az egységes felvidéki magyar pártnak 

Semjén Zsolt, Magyarország nemzet- és egyházpolitikáért felelős miniszterelnök-
helyettese és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára is üdvözölte a közös magyar párt megalakulását. Semjén Zsolt közösségi 
oldalán azt írta, „gratuláltam Forró Krisztiánnak a létrejött felvidéki egységes magyar párt 
megalakulása kapcsán”. Potápi Árpád János államtitkár közleményében úgy fogalmazott, 
„örömteli, hogy a többi külhoni magyar közösség után a felvidéki magyarság is felismerte, 
hogy a különutas politika nem vezet célra, a magyar jövőt az összefogás jelenti”. Az 
államtitkár továbbá hangsúlyozta, hogy az egységes magyar érdekképviselet a külhoni 
magyar közösségek megmaradásának záloga minden határon túli területen. A Szövetség 
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létrehozásával a felvidéki magyarság ezen az úton tett egy jelentős lépést: az egyéni 
érdekeket félretéve összefogott a magyarság érdekében. Az út még hosszú, de bízunk 
benne, hogy sok munkával és kellő alázattal a mérföldkőnek számító első lépés valóban 
egy új korszak kezdetét jelenti a felvidéki magyarság számára.” 

 

Matovič lemond, Heger lehet az új miniszterelnök 

Megoldódhat a  szlovák kormányválság, miután Igor Matovič kormányfő bejelentette, 
hogy „helyet cserélne” Eduard Heger pénzügyminiszterrel a kormányban, továbbá 
visszavonja a két kisebb koalíciós partner, az SaS és Za ľudí felé támasztott követeléseit. 
Matovič a miniszterelnöki székből való távozását korábban ahhoz kötötte, hogy a Za ľudí 
és az SaS több tisztségviselője mondjon le, Richard Sulík, az SaS vezetője pedig távozzon a 
kormányból. „A nagyhét előestéjén, amelyet a szenvedés, az áldozat és az elengedés 
szimbólumaként ünneplünk, úgy döntöttem, hogy teszek egy gesztust azon emberek felé, 
akik a lemondásomat követelték” – magyarázta. Heger elfogadta Matovič felkérését, utána 
részt vett a Za ľudí elnökségi ülésén, akik a támogatásukról biztosították. „Üdvözlöm Igor 
Matovič lépését, amellyel véget vet a koalíciós krízisnek, amellyel akaratlanul is 
traumatizáltuk egész Szlovákiát” – mondta Boris Kollár (Sme rodina) házelnök azzal, hogy 
teljes mértékben támogatja Heger kormányfővé való kinevezését, ahogy a párt képviselői 
is. A házelnök kijelentette, hogy ezzel a koalíciós válságot lezártnak tekinti, egyúttal 
leszögezte, ha valamelyik koalíciós partnerük újabb személyi követelésekkel állna elő, 
akkor ők távoznak a kabinetből. Megjegyezte, pártja csak a koronavírus okozta válság 
kezelésére vonatkozó intézkedéseket kérte a koalícióban maradásért cserébe. 

 

Pásztor István: Marad a határokon a 30 kilométeren belüli ingázás 
lehetősége 

Az új járványügyi szabályok nem hoznak semmilyen változást a szerb-magyar határ 
átjárhatóságával kapcsolatban, vagyis minden marad a megszokott keretek között, tette 
ma közzé az információt közösségi oldalán Pásztor István, a VMSZ elnöke. Ez tehát azt 
jelenti, hogy a határ 30 kilométeres sávjában élők szabadon átmehetnek a másik országba 
legfeljebb 24 órás időtartamra, de a 30 kilométeres sávot ott sem léphetik túl. A VMSZ 
elnöke ugyanakkor arra kér mindenkit, hogy regisztráljon és vegye fel a védőoltást, mert 
biztosra vehető, hogy aki nem oltatja be magát, az komoly korlátokkal kényszerül 
szembesülni a jövőben. „A vakcina életeket ment!” – fogalmazott Pásztor István. 
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EP-képviselők: a nemzeti kisebbségek védelme legyen feltétele 
Ukrajna uniós csatlakozási törekvéseinek 

A nemzeti kisebbségek védelme alapvető feltétele kell, hogy legyen Ukrajna európai uniós 
csatlakozási törekvéseinek – hívta fel a figyelmet Bocskor Andrea és Gál Kinga, a Fidesz 
két európai parlamenti képviselője a testület kisebbségekkel foglalkozó frakcióközi 
munkacsoportjának tanácskozásán. Az ülés célja az volt, hogy az érintettek tájékoztassák 
az európai döntéshozókat a kárpátaljai magyar közösséget ért atrocitásokról, 
jogszűkítésről. Gál Kinga, a munkacsoport társelnöke rámutatott, hogy az ukrajnai 
kisebbségek, ezen belül a kárpátaljai magyarok jogai egyre súlyosabban csorbulnak hétről 
hétre. „Azokat, akik kiállnak a közösségükért, megfélemlítik. Láthatóan nincs politikai 
akarat az unió egyik legalapvetőbb elvének betartására” – húzta alá. Felszólította Josep 
Borrell kül-és biztonságpolitikai főképviselőt: nyomatékosan hívja fel az ukrán hatóságok 
figyelmét arra, hogy a kisebbségekkel szembeni jogsértések nem egyeztethetőek össze az 
uniós alapelvekkel, továbbá hátráltatják Ukrajna csatlakozási törekvéseit. Bocskor Andrea 
kárpátaljai születésű uniós parlamenti képviselő hangsúlyozta, hogy Ukrajnában a 
kisebbségekkel való bánásmód tükrözi a demokrácia és állami reformok helyzetét. Pedig 
fontos lenne, hogy az ukrajnai reformfolyamat a társadalom minden tagja számára jobb 
életkörülményeket hozzon. „Csak úgy lehet előrelépést elérni, ha az európai és a 
nemzetközi partnerek nem hunynak szemet a magyar kisebbséggel szemben elkövetett 
jogsértésekkel és fenyegetésekkel kapcsolatban, hanem egyértelműen jelzik, hogy ezek 
megengedhetetlenek” – jelentette ki. 

 

Átutalták az óvodaidíj-támogatás első részletét 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 
Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében számos 
beruházás és pályázat valósult meg, valamint negyedik éve pályázhatnak a szülők 
óvodaidíj-támogatásra, melynek első részletét a napokban utalták át a kedvezményezettek 
számlájára. Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője elmondta, hogy az előző évekhez 
hasonlóan most is három részletben történik az utalás. „Az első részlet utalására (a 2020. 
év szeptemberétől decemberéig terjedő időszakra) március 18-án került sor. Itt havi 250 
kúnás összegről van szó, így annak a pályázónak, akinek a gyereke négy hónapot járt 
óvodába, ezer kúnát utaltunk át” – mondta Pálinkás Krisztián, aki hozzátette, kéri a 
szülőket, ellenőrizzék, hogy megérkezett-e a támogatás. Az óvodai díj résztámogatására 
azok a szülők jogosultak, akiknek gyermeke magyar nyelvű óvodai nevelési programban 
vesz részt, és igényelte a támogatást. A támogatás, amely a minőségi magyar óvodai 
oktatást szolgálja, a magyar kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának Kárpát-
medencei Óvodafejlesztési Programja keretében, a Bethlen Gábor Alap közreműködésével 
valósul meg. 
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