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Kárpát-medencei Magyar Vállalkozók VI. Találkozója 

A 10-11 éves magyar nemzetpolitika eredményének nevezte a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken, hogy “a Kárpát-medencei együttműködés 
a gazdaság irányába tudott fordulni”. Potápi Árpád János erről Mezőkövesden a Kárpát-
medencei Magyar Vállalkozók VI. Találkozóján beszélt, amely a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság és a Design Terminal szervezésében valósult meg. Az államtitkár hozzátette: 
a nemzetpolitika kulcsfontosságú szereplői a Kárpát-medencei magyar vállalkozók. A 
gazdaságfejlesztési program először a Vajdaságban, majd Kárpátalján, a Felvidéken és a 
többi térségben indult el – közölte a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Potápi Árpád 
János hozzátette: ma már a korábbinál jóval magasabb szinten működnek a 
gazdaságfejlesztési programok, és megpróbálják egy hálózatba fogni a Kárpát-medencei 
vállalkozásokat. 

 

Potápi Árpád János: az idei a nemzeti újrakezdés éve 

A múlt év a nemzeti összetartozásé volt, az idei pedig a nemzeti újrakezdésé – mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán Budapesten, az “Egy 
vérből valók vagyunk” jótékonysági futás rajtjával egybekötött sajtótájékoztatón. A futáson 
részt vevő Potápi Árpád János hangsúlyozta: a véradással és a jótékonysági futással 
“ráirányítjuk a figyelmet a nemzeti összetartozásra”. Nincs is szebb nemzeti újrakezdés 
annál, mint hogy újra együtt lehetnek, és a futással is ehhez járulnak hozzá – jegyezte meg 
a politikus. Közölte: az idén a 600 kilométeres, 6 napon át tartó táv teljesítésével a Maros 
megyében található magyarfülpösi református diákotthon lakóit segítik. Reményét fejezte 
ki, hogy minél többen csatlakoznak hozzájuk. Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége 
- aki vért adott az eseményen - azt hangsúlyozta: aki kész másoknak, ismeretleneknek vért 
adni, az mások életét, egészségét tudja megmenteni ezzel. A véradás kifejezi "az 
összetartozásunkat, egymásra utaltságunkat, de kifejezi az egymás iránti 
felelősségvállalásunkat" is - fűzte hozzá. Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk Alapítvány 
alapítója elmondta: az eseményük mottója, hogy "állandó siránkozás helyett segítsünk 
másokon".  

 

Szilágyi Péter: egységes fellépésre van szükség a kisebbségi 
jogvédelemben 

Az egységes fellépés fontosságát hangsúlyozta a kisebbségi jogvédelemben a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a témában rendezett online 
nyári egyetemen szerdán. Szilágyi Péter a Kisebbségi Jogvédő Intézet tanácskozásán azt 
mondta: nagy szükség van a kisebbségvédelmi ismeretekre. A magyar kormány 2010 óta a 
kétoldalú kapcsolatokban, a nemzetközi fórumokon egyaránt kiáll a határon túli 
magyarságért, sok országnál azonban visszarendeződés tapasztalható. A határon túli 
magyarok sokszor jogsértéseket szenvednek el, meglévő kollektív jogaiktól fosztják meg 
őket – mutatott rá a Kisebbségvédelem Európában 2021 címmel tartott rendezvény 
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nyitónapján. A legerősebben ez Kárpátalján jellemző – fűzte hozzá, példaként a 
nyelvtörvényt, az őshonos népekre vonatkozó jogszabályokat említve. 

 

Felszentelték és átadták Mezőpanit anyaországi támogatásból 
felépült új református templomát 

Az elmúlt 10 év gazdaságépítő munkájának köszönhetően továbbra is jut forrás a családok, 
a hitélet és a gazdaság fejlődésének támogatására – jelentette ki Varga Mihály, 
Magyarország pénzügyminisztere az új mezőpaniti református templom szentelési és 
átadóünnepségén vasárnap. A Marosvásárhely melletti település templomának 
megépüléséhez a budapesti kormány több mint 350 millió forintos költségvetési támogatást 
nyújtott. Varga Mihály hangsúlyozta: a magyar kormány fontosnak tartja a nemzet 
összetartozásának ügyét, a külhoni és az anyaországi magyarok közös előrejutását és Európa 
keresztény gyökereinek, kultúrájának és értékeinek megőrzését. Ezért – idézte az MTI a 
pénzügyminisztert – a kormány évek óta segíti a külhoni magyarság gazdasági 
megerősödését.  

 

Nemzeti régiók: a kezdeményezők leadták a polgári kezdeményezés 
papíron gyűjtött aláírásait 

A kezdeményezők csütörtökön leadták az illetékes állami hatóságoknak a nemzeti régiókról 
szóló európai polgári kezdeményezés papíron gyűjtött aláírásait. Az interneten gyűjtött 
aláírások adatbázisainak az átadására pénteken kerül sor – tájékoztatta az MTI-t Izsák 
Balázs, a kezdeményező bizottság elnöke. Izsák Balázs elmondta: Romániában 149 845, 
Magyarországon mintegy 90 ezer, Litvániában közel négyezer aláírás íveit juttatták el az 
országok illetékes ellenőrző hatóságainak. Az interneten 1 167 571 aláírás gyűlt össze. 
Megjegyezte: Romániában a belügyminisztérium lakosságnyilvántartó és adatbázis-kezelő 
igazgatósága foglalkozik az ellenőrzéssel. Az igazgatóság munkatársai készségesen fogadták 
a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) önkéntesei által Bukarestbe szállított több mint egy 
köbméter iratot tartalmazó 49 dobozt, ők maguk is segítettek abban, hogy a dobozok 
bejussanak a parkolóból a hivatalba. Az országos hatóságoknak három hónap áll 
rendelkezésükre az aláírások ellenőrzésére, a hiteles aláírások számának a megállapítására. 

 

Beindul a népszámlálásról magyar nyelven tájékoztató portál nyolc 
hónappal a cenzus kezdete előtt 

Éppen nyolc hónappal a népszámlálás kezdete előtt, a romániai és erdélyi magyarság 
tájékoztatása és segítése céljával indul útjára hivatalosan szerdán a Népszámlálás.ro portál, 
amely a 2022-ben esedékes összeírás magyar kampányának alapfelülete – áll a honlap 
szerkesztői által kiadott közleményben. A jövő márciusban induló népszámlálás két fontos 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
4 

újítása, hogy a lakosok saját kezűleg, az interneten is kitölthetik kérdőívüket, és valószínűleg 
mindezt anyanyelvükön tehetik meg. 

 

Potápi: Gombaszög a Nemzeti Újrakezdés Évének első jelentős 
nemzetpolitikai programja 

A Gombaszögi Nyári Tábor az idei Nemzeti Újrakezdés Évének első jelentős nemzetpolitikai 
programja – hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára a felvidéki rendezvény ünnepélyes megnyitóján elhangzott 
köszöntőjében csütörtökön. Potápi Árpád János örömének adott hangot, hogy a felvidéki és 
a magyarországi táborozók és látogatók személyesen találkozhatnak egymással, kulturális 
és nemzetpolitikai beszélgetéseken vehetnek részt. Elmondta, hogy az internetes 
találkozások, az “online meetingek” nem helyettesíthetik a barátok és a testvértelepülések 
lakóinak személyes találkozásait. Az államtitkár megköszönte a táborszervezők 
merészségét, bátorságát és körültekintését, hogy a pandémia idején is meg tudták szervezni 
a tábort. 

 

Közép-Európa víziója az Európai Unióban 

A Gombaszögi Nyári Tábor panelbeszélgetésén Németh Zsolt, a magyar Országgyűlés 
Külügyi Bizottságának elnöke, Martin Klus, a szlovák külügyi tárca államtitkára, illetve 
Berényi József, az MKP alelnöke, korábbi külügyi államtitkár vett részt. A beszélgetést 
Somogyi Szilárd, a ma7 munkatársa vezette. Németh Zsolt hangsúlyozta, az újjászerveződő 
európai jobboldalhoz tartozó pártok közös nyilatkozatot írtak alá, amiben kiálltak a 
hagyományos értékek megőrzése mellett. Az Európai Néppárt, amit a Fidesz elhagyni 
kényszerült, a politikai centrum felé tart. Ezzel egyidejűleg a kontinens több országában 
megerősödtek a radikális jobboldali pártok. A keletkező politikai tér kitöltéséhez biztosítja 
az alapot a hagyományos kereszténydemokrata felfogás, amit a Fidesz és a szövetségesei, 
mint a lengyel Jog és Igazságosság (PiS), az olasz Liga és a Giorgia Meloni pártja 
képviselnek. Németh Zsolt kiemelte, hogy a Szabadság és Szolidaritással (SaS) is 
együttműködnek az Európai Tanácsban. 

 

A HÍD nem ért egyet a Kisebbségi Kulturális alapról szóló törvény 
módosításával 

A parlamenten kívüli Most-Híd nem ért egyet a nemzeti kisebbségek kultúráját támogató 
alapról szóló törvénymódosítást előterjesztők   erőfeszítéseivel, sem annak 
megfogalmazásával. Ezt a kulturális önigazgatás megszorításának tartja. A Most-Híd párt 
elnöke, Sólymos László ezért a Szlovák Köztársaság elnökéhez, Zuzana Čaputovához fordult. 
A TASR-t erről tájékoztatta Magdeme Klára. 
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Az EB szerint a Beneš-dekrétumok nem ütköznek az uniós jogba 

Az Európai Bizottság (EB) igazságügyi biztosa, Didier Reynders egy EP-képviselő kérdésére 
azt válaszolta, a rendelkezésére álló információk alapján úgy tűnik, Beneš-dekrétumoknak 
nincs olyan határokon átnyúló hatása, amely az uniós jog hatálya alá tartozna. Az uniós 
biztosnak, Vincze  Loránt  (RMDSZ)  erdélyi  EP-képviselő  tett  fel  írásbeli  kérdéseket.  A 
képviselő  egyik  kérdése  arra  vonatkozott, hogyan maradhatott  érvényben  és  hogyan  
alkalmazható  a  szlovák  jogrendben  még  ma  is  a  faji, etnikai alapon diszkrimináló 
dekrétumok egy része. A pozsonyi körgyűrű, a D4/R7 autópálya és gyorsforgalmi út alatti 
földterületeket ugyanis a dekrétumokra hivatkozva nem fizeti ki a szlovák állam azoknak, 
akik magyar vagy német felmenőkkel rendelkeznek.  

 

Szili Katalin Újvidéken: Fontos, hogy milyen válaszokat tudunk adni 
a 21. század kihívásaira 

Az egyik legfontosabb kérdés a 21. század elején az, hogy azokra a gazdasági, társadalmi, 
ökológiai kihívásokra, amelyekkel a világ szembesít minket, milyen válaszokat tudunk adni 
- hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 
alapító elnöke hétfőn Újvidéken, ahol köszöntőt mondott a Vajdasági Magyar Pedagógusok 
Egyesülete XXI. Apáczai Nyári Akadémiája második képzési hetének ünnepélyes 
megnyitóján. Szili Katalin a megnyitót követően a sajtónak nyilatkozva elmondta: a 
koronavírus-járvánnyal terhelt időszak után fontos köszönetet mondani azoknak a 
pedagógusoknak, akik ebben a nehéz időszakban is segítettek a gyermekeinken, "mert ők 
képviselik a magyar jövőt", és fontos az is, hogy ezek a gyerekek az anyanyelvükön tudnak 
tanulni, így megismerhetik kultúrájukat és hagyományaikat.  
 

Előttem az Utódom - lezárult a Prosperitati képzéssorozata 

Végéhez ért a Prosperitati Alapítvány Előttem az Utódom képzéssorozata. A résztvevők a 
vajdasági gazdaságfejlesztési program kedvezményezettjei voltak. Az online képzést a 
Magyar Kormány és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága támogatta. A 
zárórendezvényt Ludason tartották. A hathetes programban elődök és utódok, tehát egy 
vállalkozáson belül két generáció képviselője vett részt. A cél az volt, hogy a felek közötti 
kommunikáció és az együttműködési folyamatok megerősödjenek.  
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Pirityiné Szabó Judit Törökkanizsán és Martonoson megtekintette az 
anyaország által támogatott fejlesztéseket 

Törökkanizsára és Martonosra látogatott ma Pirityiné Szabó Judit, Magyarország 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. Az anyaország által 
támogatott fejlesztések helyszínein jártak a két településen. A találkozón Pirityiné Szabó 
Judit elmondta, hogy a vajdasági magyar közösség egyik legfontosabb ismérve, hogy mindig 
tud középtávon és hosszú távon is gondolkodni és előrelátóan fogalmazza meg a 
célkitűzéseit. 

 

Bemutatták a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyvet 

Bemutatták a Kárpátalja magyar szemmel című útikönyvet hétfőn Budapesten.  Eddig még 
nem készült ilyen átfogó és szakmai mélységű útikönyv Kárpátaljáról - mondta a 
Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 
fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 
miniszteri biztosa. Grezsa István úgy fogalmazott: a könyv bemutatja Kárpátalja 
történelmét, földrajzát, a különböző régiókat, a térség társadalmi viszonyait. Hozzátette: 
hasonlóan a korábban megjelent Kárpátaljai Gasztrokalauz című kiadványhoz, ez az 
útikönyv is elérhető lesz ukrán nyelven ősztől. A cél, hogy ne csak Magyarországról 
utazzanak turisták Kárpátaljára, azt szeretnék, hogy minél több ukrán látogató ismerje meg 
ennek a területnek páratlan értékeit, szépségeit - hangoztatta.  

 

Zelenszkij: a nemzeti kisebbségekről is lesz törvény, de új 
megnevezést kapnak 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedden leszögezte, hogy az őshonos népek után az 
országában élő nemzeti kisebbségekről is lesz törvény, de mivel nem tetszik neki ez a 
kifejezés, várhatóan az előterjesztésben “nemzeti közösségeknek” fogják őket nevezni. Erről 
az államfő újságíróknak beszélt egy humanitárius kérdésekkel foglalkozó fórumon – 
számolt be az Ukrajinszka Pravda hírportál. “Jelenleg aktívan zajlik az Ukrajna nemzeti 
közösségeiről szóló törvény kidolgozása. Nem kisebbségek, hanem közösségek! Mert 
Ukrajnában egyetlen nemzetiség sem érezheti magát kisebbségnek, kevésbé fontosnak, 
kevésbé védettnek vagy kevésbé boldognak. Senki sem lehet kisebbségben, mert 
mindannyian Ukrajna állampolgárai vagyunk” – hangoztatta Zelenszkij. A Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban üdvözölte Ukrajna elnökének 
kezdeményezését, mely újabb törvényben rendezné az országban élő nemzeti közösségek 
helyzetét.   
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A KMKSZ nyilatkozata a nemzeti közösségekről szóló 
törvénytervezet kapcsán 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közleményben üdvözölte Ukrajna 
elnökének kezdeményezését, mely újabb törvényben rendezné az országban élő nemzeti 
közösségek helyzetét.  Kiemelik: „Meggyőződésünk, hogy a társadalmi béke és a stabilitás 
fenntartása nem valósítható meg az Alkotmányban foglalt nemzetiségi jogok, a nemzetközi 
kötelezettségvállalások és a nemzeti közösségek igényeinek megfelelő biztosítása nélkül. A 
jelenleg még érvényben lévő 1992-es, a nemzeti kisebbségekről szóló törvény az európai 
gyakorlatnak megfelelően viszonylag széles jogokat biztosít az országban élő nemzetiségek 
számára. Bízunk benne, hogy az új szabályozás tovább bővítené és nem szűkítené a már 
meglévő kisebbségi jogokat. Felhívjuk a döntéshozók figyelmét, hogy a tervezet szövegének 
ismerete nélkül lehetetlen érdemi vitát folytatni a kisebbségekkel a témában. Ezért kérjük, 
hogy a döntés meghozatala előtt hozzák nyilvánosságra a törvénytervezet teljes szövegét, és 
ebben az Ukrajna jövője szempontjából fontos ügyben vegyék figyelembe a nemzeti 
közösségek véleményét is.” 

 

Semjén Zsolt és Potápi Árpád János Budapesten fogadták Jankovics 
Róbertet, a HMDK újból megválasztott elnökét 

Jankovics Róbert a találkozót követően elmondta, a baráti megbeszéléseken a horvátországi 
magyarság helyzetével összefüggő aktualitásokról tájékoztatta Semjén Zsolt magyar 
miniszterelnök-helyettest és Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkárt. Érintették a 
horvátországi és magyarországi aktuálpolitikai témákat is, külön kitérve a horvátországi 
magyarságra vonatkozó operatív program időszerű részleteire. Elmondta, hogy ismételten 
megköszönte a magyar kormánynak a horvátországi nemzetrész érdekeit szolgáló 
fejlesztésekhez nyújtott támogatását, és beszámolt a folyamatban levőkről is. Semjén Zsolt 
és Potápi Árpád János is gratulált Jankovics újraválasztásához, és további eredményes 
munkát kívánva mindketten arról biztosították, hogy a horvátországi magyarság 
megmaradása érdekében kifejtett tevékenységéhez a magyar kormánytól továbbra is 
számíthat az erkölcsi, politikai és anyagi támogatásra. Jankovics Róbert a találkozó 
keretében személyesen adta át a HMDK által odaítélt Ács Gedeon életműdíjat Semjén Zsolt 
miniszterelnök-helyettesnek és Potápi Árpád János államtitkárnak.  
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