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Áder János: mi, magyarok, támaszai vagyunk egymásnak szerte a 
világban 

A világban élő, az életről és a megmaradásról sokféle tudással rendelkező magyarok 
támaszai egymásnak – mondta a köztársasági elnök szerdán, amikor adventi ebéden látta 
vendégül a határon túli magyar egyházak vezetőit a Sándor-palotában. Áder János arról 
beszélt: ahogy a Pannonhalmi Bencés Főapátság ebédlőjének falán hirdeti egy falkép 
felirata, “nem tudhatunk mindannyian mindent”. Áder János megjegyzete: ezt az egymásra 
utaltságot még hatványozottabban érezzük a koronavírus-járvány kitörése óta. “Senki sem 
menekülhet meg önmagában” – idézte Ferenc pápát, hozzátéve, hogy “mi, magyarok – 
határon innen és túl – nem boldogulhatunk, növekedhetünk, gyarapodhatunk, nem 
lehetünk erősek egymás nélkül”. 

 

Tízen részesültek Magyarság Háza-díjban 

Tízen részesültek Magyarság Háza-díjban, amelyet első alkalommal adtak át szombaton 
Budapesten. Az intézmény fennállásának 10. évfordulója alkalmából alapított elismerést 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár és Csibi Krisztina, a Magyarság 
Háza igazgatója adta át a Magyar Tudományos Akadémián (MTA) rendezett ünnepségen. 
“Amit a magyarság önmagának és a világnak mondhat, mindenekelőtt a kultúrájában 
mondhatja” – idézte köszöntőjében Csoóri Sándort Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
felelős államtitkár. A Magyarság Háza az elmúlt évtizedben kiemelkedő szerepet töltött be 
az összmagyarság kultúrájának ápolásában, épített és szellemi örökségének megőrzésében, 
a magyar identitás erősítésében – fogalmazott az államtitkár. 

 

Felavatták Benyovszky Móric köztéri szobrát Józsefvárosban 

Köztéri szobrot kapott Benyovszky Móric pénteken Józsefvárosban. A 18. századi magyar 
világutazó 280 éve született, 235 éve hunyt el, bronz portréjának avatása a Benyovszky-
emlékév záróeseménye volt. “Hazafi volt, akit a magyarok mellett a lengyelek és a szlovákok 
is magukénak vallanak. Nemcsak négy világrészt elérő kalandor volt, hanem katona, 
diplomata és földrajzi leíró is, akire méltán lehetünk büszkék. A szobor fontos a VIII. 
kerületnek, a fővárosnak és az egész magyar nemzetnek” – mondta Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Benyovszky-emlékév fővédnöke 
a szoboravató ünnepségen. 

 

Négy prefektusa marad az RMDSZ-nek, Kolozs és Szatmár helyett 
Hargita megyét kapja meg 

Eggyel kevesebb prefektusi tisztséggel kell beérnie az eddigi öt helyett az RMDSZ-nek, 
miután az új összetételű kormánykoalícióban hétfőn este újraosztották a pártoknak járó 
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kormánymegbízotti pozíciókat: a szövetség – ahogy azt a korábbi egyeztetések előre 
vetítették – elbúcsúzhat a Kolozs megyei prefektusi tisztségtől, és a Szatmár megyei 
RMDSZ-es kormánymegbízottat is leváltják. Kárpótlásként megkapja viszont a Hargita 
megyei prefektusi posztot. Mint ismeretes, a prefektusi tisztségek újraosztása annak 
nyomán vált aktuálissá, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és az RMDSZ a korábbi 
koalíciós partner Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) helyett a Szociáldemokrata 
Párttal (PSD) kötött koalíciót. Ennek nyomán – lévén a PSD a legnagyobb parlamenti 
frakcióval rendelkező párt – megváltoztak az erőviszonyok. 

 

A Sapientia egyetem Bocskai-díjával tüntették ki Kolozsváron 
Trócsányi Lászlót és Dávid Lászlót 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Bocskai-díjával tüntették ki 
pénteken Kolozsváron Trócsányi László volt igazságügyi minisztert, európai parlamenti 
képviselőt és Dávid Lászlót, az egyetem volt rektorát, az egyetemi szenátus jelenlegi elnökét. 
Trócsányi Lászlónak még 2019-ben, az erdélyi magyar jogászképzés fejlesztéséhez nyújtott 
folyamatos és jelentős támogatásáért ítélték oda a kitüntetést, amelynek átadására a 
világjárvány miatt, többszöri halasztás után csak most kerülhetett sor. Tonk Márton rektor 
köszöntőjében rámutatott: a magyar jogászképzés nemcsak a magyarul (is) oktatott tárgyak 
széles skáláját jelenti, hanem magyar szellemiségű, az erdélyi magyar kisebbség sajátos 
problémáinak - a kisebbségjogi, nyelvi, közigazgatási jogérvényesítési küzdelem - tudatos 
felvállalására irányuló oktatást, a restitúciós ügyek képviseletére történő felkészítést. 

 

Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság Tőkés Lászlónak egy 
rágalmazási perben 

Kártérítést ítélt meg a bukaresti táblabíróság Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács (EMNT) elnökének abban a rágalmazási perben, amelyet a volt európai parlamenti 
képviselő többek között egykori román titkosszolgálati vezetők ellen indított, akik magyar 
kémnek nevezték egy televíziós műsorban - közölte csütörtökön az EMNT elnökének 
sajtóirodája. Ez a per 2014 óta tart. Első fokon Tőkés László számára kedvezőtlen ítélet 
született, amelyet 2019 decemberében a bukaresti táblabíróság megváltoztatott az EMNT 
elnöke javára, így megítélte a felperes által kért egy lejes erkölcsi kártérítést. Ezt Filip 
Teodorescunak, a kommunista politikai rendőrség (Securitate) kémelhárítása helyettes 
vezetőjének, Ioan Talpesnek, a román Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt igazgatójának, 
az Antena 3 hírtelevíziónak és Mihai Gadea műsorvezetőnek, a hírtelevízió igazgatójának 
kell kifizetnie. Az ügy felfolyamodvány következtében a legfelsőbb bírósághoz került, amely 
visszautalta a táblabírósághoz azzal az indoklással, hogy ilyen ügyben nem indokolt a 
jelképes kártérítés. 
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A korrekt együttműködés mentén munkálkodik a Nemzetpolitikai 
Államtitkársággal az SZMPSZ 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetősége szerdán látogatást tett a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságán. A kötetlenebb hangulatú év végi 
találkozón a kölcsönös gyümölcsöző együttműködést is megköszönték. Mint Potápi Árpád 
János a baráti látogatás kapcsán a hivatalos közösségi oldalán kifejtette: „Köszönöm a 
kedves látogatást és az ajándékokat a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 
vezetőinek, Fekete Irénnek és Vörös Máriának. Köszönjük az egész évi közös munkát és az 
együttműködést.” 

 

Alkotmányellenes lehet a Csemadok-törvény  

A kormány kedden tudomásul vette az ún. Csemadok-törvényt, amelynek értelmében a 
magyar kulturális szövetség évente 300 ezer eurós állandó állami támogatást kaphatna. A 
kormányhivatal Törvényelőkészítő Tanácsa szerint azonban a javaslat alkotmányellenes 
lehet. Annyi biztos, január elsejétől a jogszabály még nem lép hatályba. A jogszabályt, melyet 
Gyimesi György (OĽaNO) parlamenti képviselő dolgozott ki, most a kulturális miniszter, 
Natália Milanová (OĽaNO) terjesztette a kabinet elé. Ahogy arról azonban korábban 
beszámoltunk, a törvényt első olvasatban elfogadta már a parlament is. Ennek ellenére csak 
most került a miniszterek elé. 

 

A Szövetség elutasítja a „reformnak nevezett kórházleépítést"  

Szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményükben azt írják, a párt sajnálattal állapítja meg, 
hogy a kormány figyelmen kívül hagyta a szakma jelentős részének, az érintett megyéknek, 
a helyi önkormányzatoknak és az aláírásukkal véleményt formáló csaknem 80 ezer 
polgárnak az álláspontját. Osztjuk a szakma véleményét, mely szerint a kórházhálózat 
úgynevezett optimalizációja az intézmények leminősítését jelenti és egyáltalán nem kizárt, 
hogy egyes kórházak megszűnéséhez is vezethet. - áll a közleményben. Ezt az átminősítést 
és leépítést megszavazó 76 parlamenti képviselőnek regionális és helyi kötődése is van. 
Elsődlegesen egytől-egyig ők lesznek a felelősei az elfogadott törvény negatív 
következményeinek, amelyekre mi időben figyelmeztettünk - írják. 

 

Potápi: a Kárpát-medencei magyar vállalkozók támogatásával fontos 
nemzetpolitikai cél valósul meg 

Nagyon fontos nemzetpolitikai célt valósít meg a kormány, amikor Kárpát-medencei 
magyar vállalkozókat támogat, hiszen a vállalkozókon keresztül, magyar embereket 
támogatunk, magyar családok eltartásához, magyar térségek fejlesztéséhez járulunk hozzá 
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- hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára szerdán Topolyán a vajdasági gazdasági mentorprogram második fordulójának 
megnyitóján. Hozzátette: több tízezres nagyságrendű a Kárpát-medencei magyar 
vállalkozók száma, körülbelül negyvenezer emberről van szó, és az államtitkárság az utóbbi 
években mintegy ötezer vállalkozóval vette fel a kapcsolatot. A magyar kormány 
gazdaságfejlesztési programjában pedig több tízezer vállalkozó jutott támogatáshoz, és ezzel 
hozzájárult ahhoz, hogy a magyar emberek a szülőföldjükön tudjanak boldogulni, és 
csökkenjen az elvándorlás - hangsúlyozta. Potápi Árpád János rámutatott, hogy a Vajdaság 
több nemzetpolitikai kezdeményezésnek volt elindítója. Ezek közül az egyik legfontosabb a 
kettős állampolgárság megszerzése, amely itt vetődött fel először. Később pedig Kárpát-
medencei kezdeményezéssé nőtte ki magát, majd más kezdeményezésekkel együtt 
hozzájárult ahhoz, hogy radikálisan megváltozzon a magyar nemzetpolitika. 

 

Topolya: A diákotthonban járt Pásztor István 

Októberben nyílt meg a topolyai diákotthon. A 102 férőhelyes kollégiumnak most 80 lakója 
van, de a jövőben a jelek szerint teljes kapacitással működhet majd, mert nagy az érdeklődés 
a tanulók körében a kedvező feltételek miatt. A városban, az egykori hotel épületében egy 
másik kollégium megépítését is megkezdték. Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és 
a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szakállas Zsolt, a tartományi kormány alelnöke, 
tartományi oktatási, jogalkotási, közigazgatási és nemzeti kisebbségi-nemzeti közösségi 
titkár társaságában a topolyai diákotthonba látogatott. Megtekintették az épületet és 
elbeszélgettek az ott dolgozókkal, valamint az ott lakó diákokkal. 

 

Szijjártó: Ukrajnában folyamatosak a magyar nemzeti közösséget 
sújtó döntések 

Nagyon sok gesztust tettünk az ukránoknak, amelyek a mi nemzeti érdekeinket nem minden 
esetben szolgálták, ugyanakkor csalódáskeltő, hogy dacára ezeknek és a folyamatos 
segítségnyújtásunknak, az ukránok szinte havi rendszerességgel hoznak a magyar nemzeti 
közösség jogait súlyosan sértő döntéseket, illetve helyeznek kilátásba újabb korlátozásokat 
– közölte sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 
Brüsszelben. A tárcavezető arról számolt be az EU külügyi tanácsülésének szünetében, hogy 
a fórumon elmondta, Magyarország, mint szomszédos ország, kiáll az ukránok területi 
integritása és szuverenitása mellett. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Kijev nemrég, a 
kettős állampolgárokkal szembeni fellépés szigorúságát hirdetve, megfenyegette a 
magyarokat, hogy nem vehetnek részt az ukrán közéletben. 
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A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata az állampolgárságot érintő 
törvényjavaslattal kapcsolatosan  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség az 
alábbi nyilatkozatot fogadta el Ukrajna Elnöke által 2021. december 2-án a Verhovna Rada 
elé terjesztett, az állampolgárságot érintő törvényjavaslattal kapcsolatban: Folyó év 
december 2- án Ukrajna Elnöke egy 5 törvénytervezetből álló, a többes állampolgársággal 
kapcsolatos jogviszonnyal, illetve a más állam polgárságával is rendelkező ukrán 
állampolgárok jogállásával kapcsolatos, 6368–6372 számokkal jegyzett törvényjavaslat-
csomagot terjesztett a Verhovna Rada elé.  

 

Anyaországi támogatásból megújult a KMDFKSZ irodája  

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ) az ungvári 
egyetem közelében, a diákszállótól nem messze van az irodája, ahol rendszeresen 
összegyűlnek az elnökség tagjai, hogy tervezzenek és részletesen megvitassák az előttük álló 
feladatokat. Annak ellenére, hogy az alig 18 négyzetméteres terem egy sajátos ötletbörze 
helyszíne volt, ahol a kulturális, tudományos és szórakoztató programok tervezetei 
megfogalmazódtak, majd gyakran az előkészületi munkák is zajlottak, egy elavult 
bútorokkal túlzsúfolt, rideg helyiség volt. 

 

Megtörtént az elsődleges kapcsolatfelvétel  

Rácz Zsófia fiatalokért felelős helyettes államtitkár kétnapos látogatást tett Szlovéniában. 
December 8-án Ljubljanában egyeztetést folytatott Szlovénia ifjúságügyi döntéshozóival, 
másnap pedig Lendván találkozott a község, a nemzeti közösség és a muravidéki magyar 
fiatalok képviselőivel. „Alapvetően az a célja az utamnak, hogy személyesen találkozhassak 
azokkal a muravidéki fiatalokkal, akik itt élnek és tanulnak vagy esetleg már dolgoznak. 
Kinevezésem óta a legalapvetőbb célom a kapcsolattartás azokkal, akiket képviselek, tehát 
a fiatalokkal” – nyilatkozta a Népújságnak Rácz Zsófia helyettes államtitkár, aki a Lendvai 
Kétnyelvű Középiskola végzős diákjait is meglátogatta. Kötetlen beszélgetés keretében 
bemutatta nekik a magyar kormány muravidéki fiatalokat is érintő intézkedéseit, valamint 
meghallgatta a fiatalok véleményét és javaslatait.  

 

Gálavacsorával zárult a horvátországi mentorprogram  

A horvátországi mentorprogram záróünnepségére múlt csütörtökön az eszéki Hotel Osijek 
dísztermében került sor. A szakmai projekt célja a horvátországi magyar gazdaság erősítése 
volt. A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, szakmai partnerségben 
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a Design Terminallal, Vajdaság és Erdély után idén Horvátországban is elindította a magyar 
vállalkozókat segítő mentorprogramját. A program célja helyi tapasztalt nagyvállalkozók 
mentorrá képzése a külhoni magyar régiókban, akik segítik a kezdő vállalkozókat, vagyis a 
mentoráltjaikat.  A 13 fő részvételével zajló szakmai program megvalósításában a 
horvátországi partner az Economica Hungarica Alapítvány (EHA) volt, munkatársai az 
operatív részletek mellett a potenciális résztvevők felkutatásában is segédkeztek. 

 


