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Szili Katalin: a nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem 
európai ügy 

A nemzeti kisebbségek ügye nem belügy, hanem európai ügy - jelentette ki az 
autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szombaton Budapesten. Szili 
Katalin a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 
közgyűlésén a nemzeti kisebbségvédelemről és az autonómiáról tartott előadásában azt 
hangsúlyozta, hogy az őshonos kisebbségek európai jogairól szóló diskurzusba fontos 
beemelni a nemzeti jelzőt. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára javaslatot tett a NYEOMSZSZ nyugat-európaiból összeurópai 
szervezetté alakítására, szorgalmazta közép-európai és balkáni országok bevonását a 
szervezetbe. Közölte: a tavalyi és az idei nemzetpolitikát a kiszámíthatóság és folytonosság, 
valamint a járványhelyzethez való alkalmazkodás jellemezte. Tavaly 82 nemzeti jelentőségi 
intézmény 12 nemzeti jelentőségű programját, összesen 270 ilyen tevékenységet 
támogattak, köztük a NYEOMSSZ működését – tette hozzá. Az államtitkár szólt az idei 
Nemzeti Újrakezdés Program diaszpóra alprogramjáról, amelynek keretében működésre 
és fejlesztésre 208 pályázatot támogattak csaknem 132 millió forinttal, továbbá 138 
pályázó rendezvényeit támogatták mintegy 43 millió forinttal. 

 

Potápi: kiszámíthatóság és folytonosság jellemezte a 
nemzetpolitikát 

Kiszámíthatóság és folytonosság jellemezte a tavalyi és az idei nemzetpolitikát – mondta a 
Miniszterelnökségnek a területért felelős államtitkára kedden Budapesten. Potápi Árpád 
János a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) szakbizottsági ülésén a járványhelyzethez való 
alkalmazkodás és a közös újrakezdés szempontjából értékelte a nemzetpolitika 
eredményeit. Programjaik átkerültek az online térbe, új színtereket nyitottak a külhoni 
magyarsággal való kapcsolattartásban – jelezte. Beszámolt az idei – a nemzeti újrakezdés 
évéhez kapcsolódó – pályázatokról, a nemzeti jelentőségű intézmények támogatásáról, az 
erdélyi orvosi lakások építéséről, a magyar nyelvű oktatás támogatásáról, határon túli 
óvodák és bölcsődék “rendszerszintű” építéséről, felújításáról, valamint a magyar nyelvű 
felsőoktatás támogatásáról, amelyek közül a komáromi Selye János Egyetemet emelte ki. 
Az államtitkár beszélt az egyházi és civil szervezetek támogatásáról, a Szülőföldön 
magyarul program kiterjesztéséről és a babacsomagok biztosításáról is, valamint szólt a 
határon túli gazdaságfejlesztési programok eredményeiről, amelyek célját a 
hálózatosodásban jelölte meg. 

 

Miniszteri biztos: a hit, a történelem, az anyanyelv és a nemzeti 
egység táplálja a lángot 

A hit, a történelem, az anyanyelv és a nemzeti egység táplálja "a szívünkben lévő lángot" - 
mondta Gaal Gergely, a Miniszterelnökség miniszteri biztosa vasárnap a Hősök terén, a 
Székelyföld autonómiájának napja alkalmából tartott anyaországi központi rendezvényen. 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
3 

Gaal Gergely úgy fogalmazott: e nélkül a láng nélkül nem élhette volna túl a nemzet a 
tatárok dúlását, a törökök elnyomását, az ország feldarabolását, Trianon tragédiáját, a 
világháború vagy a kommunizmus borzalmait. A miniszteri biztos felhívta a figyelmet arra 
is, hogy hittel és cselekedettel a sokszor még elérhetetlennek tűnő célokat is sikerül 
megvalósítani. Hozzátette: 2010 óta a nemzeti kormány vezetésével “újra érezhetjük, hogy 
erős nemzet vagyunk”, ez pedig nemcsak a magyarság, hanem az egész közép-európai 
régió érdeke is. Jól mutatja ezt a koronavírus-járvány idején Romániának nyújtott segítség 
is – jelezte Gaal Gergely. 

 

Őrtüzekkel ünnepelték az autonómia napját Székelyföldön 

Őrtüzek, gyertyák gyújtásával ünnepelték vasárnap este Erdélyben Székelyföld 
autonómiájának napját. A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) korábban arra kérte híveit, 
hogy a járványügyi előírások betartásával elsősorban magánterületeken gyújtsanak 
őrtüzeket, ahol pedig erre nincsen lehetőség, az ablakokba tett gyertyákkal jelezzék a 
Székelyföld autonómiája iránti igényüket. Az SZNT az őrtűzgyújtás időpontjában tette 
közzé közösségi oldalán az esemény kiáltványát, amelyet több helyszínen is felolvastak. Az 
Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett dokumentumban a tűzgyújtások résztvevői 
követelik, hogy az Európai Unió „a globalizmus erőinek kiszolgálása helyett fordítsa 
tekintetét Európa történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező, vagy idegen 
állam területén élő nemzeti közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra”. 

 

Potápi: az autonómia a székelyek jogos követelése 

Az autonómia a székelyek jogos követelése - mondta a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap, Székelyföld autonómiájának napján a 
Tolna megyei Tevelen, ahol őrtüzet gyújtottak a székelyek iránti szolidaritás jeleként. 
Potápi Árpád János hozzátette, reméli, hogy az őrtüzek gyújtása nem hiábavaló, és az 
autonómiatörekvést el fogja ismerni a román politika, közvélemény és az európai politika 
is. "Amit Székelyföldnek kérünk, nem Isten ellen való vétek, hanem jogos nemzeti 
követelés" - jelentette ki, hozzátéve, hogy a nemzetiségi autonómia Európában több 
országban létezik, és Székelyföld a kommunista Romániában is önálló közigazgatási 
egység volt. 

 

Úzvölgyi katonatemető: érvénytelenítette a sírkert dormánfalvi 
köztulajdonba helyezését a bíróság 

A Bákói Táblabíróság csütörtökön jogerősen érvénytelenítette Darmanesti város 
önkormányzati testületének azt a 2019 márciusában hozott határozatát, mellyel a város 
közvagyonává nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt. Az ítélet kivonatát a romániai 
bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság közölte: megalapozatlannak tartotta és 
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elutasította Darmanesti város és a darmanesti városi tanács fellebbezését az 
önkormányzati határozatot érvénytelenítő első fokú ítélet ellen. A bejegyzés szerint a 
mostani határozat végleges. A perben Csíkszentmártont a Mikó Imre Jogvédő Szolgálat 
ügyvédje képviselte. A csütörtökön érvénytelenített önkormányzati határozat elfogadása 
volt az első azoknak a lépéseknek a sorában, amelyekkel a Bákó megyei város elindította a 
katonatemető átalakítását. A most érvénytelenített határozat alapján állította ki maga 
számára az építési engedélyt is, amellyel román parcellát hozott létre, és emlékművet 
épített a temetőben. Csíkszentmárton község az építési engedélyt is megtámadta a Bákó 
megyei törvényszéken, annak a pernek a tárgyalását azonban a törvényszék 2020 
júniusában felfüggesztette mindaddig, amíg a tulajdonjogi vitában jogerős ítélet nem 
születik. Birtalan Sándor, Csíkszentmárton polgármestere az MTI-nek elmondta: mindig 
tudták, hogy igazuk van, és bíztak abban, hogy az igazukat a törvényszéken is megtalálják. 

 

Újabb magyarországi szállítmány érkezik a romániai kórházakba 

Románia 20 kórházába, alapvetően Erdélybe 40 lélegeztetőgépet, 1650 úgynevezett non-
invazív lélegeztetéshez szükséges maszkot, valamint 3000 doboz favipiravir gyógyszert 
szállít Magyarország annak érdekében, hogy hozzá tudjon járulni a romániai 
járványkezelés sikerességéhez – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter csütörtökön. Hangsúlyozta: ne felejtsük el, a járvány nem ismer határokat 
és a szomszédos országok járványkezelésének sikeressége nagy mértékben hozzájárul 
Magyarország járványkezelésének sikerességéhez is. A negyedik járványhullám tombol 
Európában és világossá vált, hogy azok az országok, ahol az átoltottsági szint alacsony, 
könnyen bajban kerülhetnek. Vannak így szomszédos országok is, többek között Románia 
is alacsony átoltottsági szinttel érkezett meg a negyedik hullám időszakába – fogalmazott. 

 

Napirendre kerül a Csemadok-törvény, a Szövetség több 
nemzetiségi adást szeretne  

A törvényhozás, első olvasatban legalábbis, foglalkozni fog azzal a törvényjavaslattal, 
amely értelmében a Csemadok évente 300 ezer eurós állami támogatást kapna. A kormány 
a közmédiáról szóló törvényt is módosítani fogja, ennek keretében a Szövetség több 
nemzetiségi műsoridőt szeretne. A Csemadokról szóló javaslatot benyújtó Gyimesi György 
(OĽaNO) parlamenti képviselő lapunknak elmondta, nem vonja vissza a szervezet állami 
támogatásáról szóló tervezetet. „Nem fogom elnapolni” – jelentette ki azzal, hogy a 
törvényt első olvasatban tárgyalni fogja a törvényhozás. Arról is beszélt, a Csemadok-
törvényhez a második olvasatban a kormánypárti képviselők által benyújtott módosító 
javaslatokat a koalíciós tanácsnak is jóvá kell hagynia. Gyimesi a minap azért lengette be a 
javaslat visszavonását, mert a Szövetség nem állt ki egyértelműen a tervezet mellett. A párt 
ugyanis úgy látja, a törvény elfogadása kérdéseket vet fel.  
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Új, napi 24 órában magyar nyelven sugárzó rádióantenna a 
Felvidéken  

A Mária Rádió Mirjam október 26-án, déli 12 órakor indította el egész napos 
műsorfolyamát a lévai FM 100,6-os frekvencián, „MIRJAM Rádió” néven. A 2019. 
december 16-án indult rozsnyói adással és a 2020. szeptember 18-án indult érsekújvári 
adással együtt így már a harmadik vételkörzetben is elérhetővé vált a hallgatók számára a 
napi 24 órás magyar nyelvű rádióadás. A létezésüket jelentő önkéntes munka, adományok 
és közös ima révén, Szűz Mária gondviseléséből 9 évi működésük után a Szlovák 
Frekvenciatanács (Rada pre vysielanie a retransmisiu – RVR) döntése alapján elnyerték a 
sugárzási jogot a lévai FM 100,6-os frekvencián. Ez több szempontból is hatalmas 
előrelépés. A rádió a 2019-es év óta rendelkezik Szlovákiában sugárzási joggal. A három új 
frekvencia segítségével, a küldetésükhöz híven egyre több emberhez tudják eljuttatni Isten 
igéjét, mindezt a rádió máriás lelkületében, az anyanyelvükön. Különös öröm számukra, 
hogy a lévai vételkörzettel ismét egy szórványhelyzetben élő magyar hallgatóságot ér el a 
Lélek hangja. Így a missziós munka mellett a helyi szentmise-közvetítések, az 
egyházközösségek, jeles közéleti személyiségek és kulturális események bemutatása által 
szerény eszközeikkel ismét segíteni tudják egy szórványterület megmaradását.  

 

Hajnal Jenő: A megbékélés feladatát kell utódainkra hagyni 

A megbocsátás elsősorban mély emberi, lelkületi érzés, amely kerüli a külsőségeket, de 
néha szavak nélkül is hat, és a gyermekeinkre, unokáinkra a megbékélés feladatát, terhét 
és emberi méltóságát kell örökül hagyni - hangsúlyozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 
Tanács (MNT) elnöke vasárnap Csúrogon, ahol az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett 
áldozatokra emlékeztek. Hozzátette: „az igazi megbocsátás, mint a szeretet is, általában 
bölcs, leleményes, pótolhatatlan és alázatos is egyben, (.) és csodára is képes, amikor 
szembe tudja állítani a gyűlöletet a szeretettel, az ellenségeskedést pedig a békével”. Ez a 
béke és megbocsátás teljesedett ki 2013-ban Csúrogon, amikor szerbek és magyarok 
közösen emlékeztek meg az áldozatokról - magyarázta. Pintér Attila, Magyarország 
belgrádi nagykövete beszédében kiemelte, olyan áldozatokra emlékezünk Csúrogon, akiket 
egy eszmerendszer nevében gyilkoltak meg brutális kegyetlenséggel azért, mert magyarok 
voltak. Mára viszont valósággá vált, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt, és a 
magyar-szerb kapcsolatok hihetetlen mértékben fejlődtek, és a két ország két hónappal 
ezelőtt stratégiai partnerségről állapodott meg. 
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Brüsszelben nem törődnek a nemzeti kisebbségekkel  

A KMKSZ elnöke, Brenzovics László szerint bár egyes politikusok ellentéteket szítanak, a 
kárpátaljai magyarok és ukránok békében élnek egymással. A magyar kormány 
támogatása nélkül a kárpátaljai magyarok magukra lennének utalva, hangsúlyozta a 
Magyar Hírlapnak Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
elnöke. A politikus a kárpátaljai magyarok ellen irányuló, egyre súlyosbodó politikai 
támadásokról és arról is beszét, hogy Brüsszel szemet huny az EU-hoz csatlakozni kívánó 
országban történő jogsértések felett. „Kárpátaljára mindig is a békés egymás mellett élés 
volt a jellemző. A magyarság elleni provokációk, nacionalista kirohanások nem ezen a 
vidéken fogalmazódnak meg, hanem Belső- Ukrajnában, illetve Kijevben. A nemzetiségi 
béke tehát nem bomlott meg, itt ugyanis az emberek egymásra vannak utalva.” – 
nyilatkozta a politikus.  

 

Budapesten tárgyalt Jankovics Róbert 

Magyar Levente, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára 
és miniszterhelyettese kedden hivatalában fogadta Jankovics Róbertet, a Horvátországi 
Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét. A megbeszélést követően Potápi 
Árpád János nemzetpolitikai államtitkárral tárgyalt. Magyar Levente miniszterhelyettes 
2019 nyarán a HMDK meghívására drávaszögi és kelet-szlavóniai programon vett részt, 
ahol személyesen is meggyőződhetett az akkor zajló fejlesztésekről. Ugyanakkor azokról az 
ütemtervekről is egyeztettek, melyek nyomán olyan nagy volumenű fejlesztések indultak 
el, amelyek az identitás mellett a magyar közösségek, családok gazdasági biztonságát és 
stabilitását is megerősítették. 

 

Szilágyi Péter: október 23. minden magyar számára a szabadság 
napja 

Október 23. minden magyar számára a szabadság napja. 65 évvel ezelőtt kivételes erővel 
kovácsolódott eggyé a nemzet - mondta Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa helyi idő szerint szombaton, a Pennsylvania 
állambeli Barto városában tartott 1956-os megemlékezésen. "Nekünk, magyaroknak soha 
sem volt magától értetődő luxus a szabadság. Keményen kellett küzdenünk és harcolnunk 
érte. De a szabadság iránti vágy és tenni akarás mindig összekötött minket és 
megsokszorozta erőinket" - fogalmazott a miniszteri biztos. Mátrai Márta, az Országgyűlés 
háznagya köszönetet mondott a "távolba szakadt" honfitársaknak, akik figyelnek 
Magyarországra, a megmaradásért folytatott küzdelemre. "Megértik a szándékainkat és 
talán segítenek is nekünk abban, hogy a régi haza a maga kulturális örökségével még több 
generációnak is megbecsült otthona maradhasson" - tette hozzá. 
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