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Potápi: az egész nemzetnek előre kell mennie, nem hátra 

2022 a választás éve, amely az egész magyarság jövőjéről szól: nemcsak Magyarországnak, 
hanem az egész magyar nemzetnek előre kell mennie, nem hátra – mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap, a Facebook-oldalán 
közzétett videóban. Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy amióta nemzeti kormány van, a 
magyar nemzet erős és egységes. "A külhoni magyarokat a nemzet elválaszthatatlan 
részének tekintjük, segítjük őket, hogy megőrizzék magyarságukat és szülőföldjükön 
tudjanak boldogulni" – mondta. Potápi Árpád János azt mondta: ma ugyanaz a Gyurcsány 
Ferenc akar visszakerülni a hatalomba, aki "gyűlöletkampányt folytatott a külhoni 
magyarok ellen, és aki az állampolgárságot is elvenné tőlük". Az államtitkár kiemelte: 2022 
az egész magyar nemzetnek és azon belül a külhoni magyarságnak létkérdés. Potápi Árpád 
János ezért a magyar kormány nevében arra kérte a külhoni magyarokat, hogy 
regisztráljanak és vegyenek részt a tavaszi választáson. 

 

Tamási Áron-emlékév indul Marosvásárhelyen 

Tamási Áron-emlékévet indít a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. A 125 
éve született székely-magyar író életműve köré szerveződő események január 22-én 
Marosvásárhelyen, a magyar kultúra napja alkalmából indulnak. "Tamási Áron neve 
hívószó az összmagyarság számára. Az emlékévvel szeretnénk újra bemutatni az írót, 
életművét, műveit közelebb hozni a fiatalokhoz" - mondta Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a keddi budapesti 
sajtótájékoztatón. Mint hozzátette, Tamási Áron munkássága a magyar kultúra 
elidegeníthetetlen része, szervesen hozzátartozik a magyar identitáshoz. "Tamási Áron 
egész életében hitet tett magyarsága mellett" - hangsúlyozta, rámutatva, hogy az emlékév 
programjai összefogják a magyar közösségeket az egész világon. Az emlékév fővédnöke 
Kövér László, az Országgyűlés elnöke. 

 

Szijjártó: a kormány továbbra is támogatni fogja az erdélyi és 
székelyföldi sportfejlesztéseket 

A kormány a magyarországi beruházások mellett továbbra is támogatni fogja a 
sportinfrastruktúra fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön is - jelentette ki csütörtökön 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Novák Károly Eduárdot, Románia 
sportminiszterét fogadta Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye 
szerint Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon a sport 
nemzeti ügynek számít, annak támogatása, a fejlesztések stratégiai kérdést jelentenek, 
ugyanis egy nemzet annál egészségesebb, minél többet sportol. „A sport a nemzeti identitás 
és büszkeség megőrzésének és építésének egyik legfőbb eszköze” - fogalmazott. Rámutatott, 
hogy a jövőbeli sikerek előfeltétele a sportinfrastruktúra fejlesztése, hogy a szülőknek legyen 
hova vinni a gyerekeket, és méltó körülményeket teremtsenek a sportolásra. A miniszter 
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hangsúlyozta, hogy a magyarországi beruházások mellett a kormány mindig is figyelmet 
fordított a határon túli magyar közösségek sportfejlesztéseire is, és ez a jövőben is így marad. 
Ennek keretében eddig mintegy 30 milliárd forint értékben segítették az infrastruktúra 
fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön, tavaly például magyar támogatással épült meg a 
Sepsi OSK stadionja, illetve újabb jégkorongpályát adtak át Marosszentgyörgyön - közölte.  

 

A székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette 
be Potápi Árpád János államtitkár 

A székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette be csütörtökön egy 
Homoródfürdőn tartott lovas fórumon Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár elmondta: a program keretében 
Székelyföld valamennyi bejegyzett lovas egyesülete kétmillió és hétmillió forint közötti 
támogatáshoz jut, melyből olyan fejlesztéseket végezhet el, amelyekre önerőből csak két-
három, de akár öt év alatt lett volna lehetősége. Azt is hozzátette: a humán erőforrás 
fejlesztésére is fordítható támogatás - reményei szerint - hosszú folyamat első lépése. A 28 
székelyföldi lovas egyesület számára egy korábban végzett felmérés adatai alapján ítélték 
meg a támogatási összegeket. Amikor az egyesületek kitöltötték a kérdőívet, nem tudták, 
hogy a közölt adatok alapján támogatáshoz jutnak. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a 
nemzetpolitikában egyre nagyobb figyelmet fordítanak a sportra, és ez oda vezetett, hogy 
101 évvel a trianoni döntés után immár a sportban is egységes Kárpát-medencéről lehet 
beszélni. Megemlítette: a magyar kötődésű székelyföldi, felvidéki, vajdasági futballcsapatok 
jól szerepelnek országaik bajnokságában, a jégkorong Erste Ligában pedig kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak az erdélyi klubok.  

 

A Siculicidium üzenete: valós erőt és egységet kell mutatni a 
kötelesség órájában 

A madéfalvi veszedelem 258. évfordulóján, a Siculicidium-emlékműnél tartott pénteki 
ünnepi megemlékezésen előtérbe került a vérengzés szomorúsága, az elvándoroltak 
boldogulása, de a nemzeti összetartozás talán soha nem tapasztalt ereje is. Bár Szijjártó 
Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere az előzetes hírek szerint jelen lett 
volna az eseményen, de előre nem látott elfoglaltságok miatt kénytelen volt lemondani az 
utazást. Képviseletében Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 
államtitkára tartott ünnepi beszédet a megemlékezésen. „Ne feledjük sosem, hogy a múlt 
mártírjainak köszönhetjük jelenünket. Valós erőt és egységet kell mutatnunk mi is a 
kötelesség órájában” – szögezte le. Potápi Árpád János, Magyarország 
Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében úgy 
fogalmazott, hogy otthonról érkezett haza ismét Madéfalvára. „Őseink szembeszálltak a 
birodalmi akarattal, velük szemben elfogytak a birodalom érvei. Inkább a szabadságot 
választották és nem lettek megalkuvók. Akik minket igába akartak hajtani, ma már sehol 
sincsenek. És mi mégis büszkén állunk ki a Kárpát-medence több pontján a régi 
szabadságunk ügye mellett” – fejtette ki. 
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A román kormány határozatban erősítette meg a két 
határátkelőhely megnyitásáról szóló tavalyi román-magyar 
megállapodást 

A román kormány határozatban erősítette meg a két közúti határátkelőhely megnyitásáról 
szóló, tavaly áprilisban Gyulán aláírt román-magyar megállapodást. A határozat kivonatát 
a kormány honlapján tették közzé. A kabinet hozzájárult ahhoz, hogy a Kisvarjaspuszta 
(Variașu) és Dombegyház, illetve az Ottlaka (Grăniceri) és Elek közötti határátkelőhelyek 
hétköznapokon is nyitva tartsanak a nappali órákban. A kormányhatározat lehetővé teszi, 
hogy az illetékes román hatóságok megtegyék a határ megnyitásához szükséges 
intézkedéseket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly februári bukaresti 
látogatásán nevetségesnek és egyben szomorúnak tartotta, hogy létezik tíz olyan, a határon 
átvezető út, amely közelebb hozhatná egymáshoz a határ mentén élő közösségeket és 
településeket, de ezek használatát még nem engedélyezték.  

 

MKP: Jakab Elemér távozzon!  

A Szövetség MKP-platformja közleményben szólította fel Jakab Elemért, a Híd-platform 
egyik kelet-szlovákiai vezetőjét, mondjon le arról, hogy a közös párt Országos Tanácsának 
(OT) tagja legyen. Az MKP magától a Hídtól pedig azt kérte, hogy vonják vissza Jakab 
kinevezését. Az MKP a közleményben arra utal, hogy az egykori parlamenti képviselő 
megosztó személyiség és maga is arról beszélt, nem akar az országos politikában részt venni. 
Az MKP közleményét a platformnak a régióban tevékenykedő vezetői írták alá. A 
Szövetségen belül az egyes platformoknak autonómiája van abban, hogy kit delegálnak a 
közös párt Országos Tanácsába. Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jakab delegálását az 
MKP mellett az Összefogás is nehezményezte.  

 

Kollár akár a magyar pártokkal is hajlandó együttműködni az 
önkormányzati választásokon  

Egyetlen párttal sem zárta ki az együttműködést a Sme rodina az önkormányzati 
választásokon, bárkivel hajlandó szövetségre lépni. Ezt Boris Kollár, a párt elnöke jelentette 
ki a TASR-nek adott interjúban. Hozzátette, hogy helyi szinten nem kötelesek 
kormánypártokkal szövetkezni. A Sme rodina fontolgatja, hogy a besztercebányai 
megyeelnöki posztért egyik parlamenti képviselőjét, Igor Kašpert állítja csatasorba. „Nem 
vagyunk kötelesek ugyanolyan koalícióban indulni, mint amilyen kormány tagjai vagyunk. 
Megeshet, hogy a Hlasszal kötünk koalíciót, vagy a magyar pártokkal. Egyes városokban 
ellenzéki vagy parlamenten kívüli pártokkal is szövetségre léphetünk” – mondta Kollár. 
Hozzátette, hogy még nem kötöttek semmilyen megállapodást. „A kollégáknak el kell majd 
dönteniük, hogy akarják-e jelöltetni magukat. Kašper mérlegeli, hogy elindul 

Fe
lv
id
é
k

 
E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
5 

Besztercebánya megyében. Lesz, ahol saját jelöltet indítunk és támogatókat keresünk, és 
lesz, ahol a jelenleg funkcióban levő jelöltet támogatjuk” – mondta Kollár és hozzáfűzte, a 
pozsonyi főpolgármesteri poszttal kapcsolatban még nincs döntés a pártban.  

 

A Szövetség az önálló indulást részesíti előnyben az önkormányzati 
választásokon  

A parlamenten kívüli Szövetség párt az önkormányzati választásokon saját jelölteket akar 
indítani, ugyanakkor kész a partneri együttműködésre minden szinten, beleértve az 
önkormányzatokat is. A Szövetség Magdeme Klára pártszóvivő elmondása szerint „kellően 
erős, kompetens és rátermett párt ahhoz, hogy a kiválasztott megyékben önállóan 
indulhasson a választásokon.” 2022-ben először tartják egyszerre a helyhatósági és a megyei 
választásokat. A szavazópolgárok ugyanazon a napon választhatnak polgármestert és 
megyeelnököt, valamint városi, községi és megyei önkormányzati képviselőket..  

 

Semjén Zsolt kapja idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség 
Aranyplakettjét 

Semjén Zsolt, Magyarország nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 
miniszterelnök-helyettese kapja idén a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség (VMMSZ) 
Aranyplakettjét - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel. Mint az indoklásban fogalmaztak, 
Semjén Zsolt „közösségszeretete, a keresztény alapokon tovább épülő és építkező 
magyarságért vállalt állhatatos szolgálata nélkül nem élnénk, nem élhetnénk ma azt a 
magyar világot, amely a cselekvő mindennapokban és mindennapoknak ad erőt, ad hitet s 
szívet”. A VMMSZ december 22-én döntött az általa alapított életmű- és pályadíjakról, 
amelyeket a magyar kultúra napjának délvidéki központi ünnepségén adnak át január 27-
én Zentán. A döntés értelmében Magyar Életfa-díjjal ismerik el Birkás János nyugalmazott 
karnagy és zenetanár, Brezovszki Eszter népdalkörvezető, néptáncoktató, művelődés- és 
közösségszervező, Jódal Rózsa tanár, író, szerkesztő, valamint Pintér József helytörténet-
kutató munkásságát. „Az elismerésekkel azt a hiteles őrző és teremtő munkát, a vajdasági 
és a Kárpát-medencei magyar közösségek összefogásáért és formálásáért, a nemzeti 
összetartozás erősítéséért, kulturális identitásunk gazdagodásáért, a nemzettudat 
fejlesztéséért végzett tevékenységet és teljesítményt ismeri el az alapító, amely nélkül 
értékrendünk és értékszeretetünk messze került volna, messze kerülne álmától, vágyaitól, 
erejétől” - olvasható a közleményben. 
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A tervezettnél korábban elkészülhet a szabadka–szegedi vasútvonal 
szerbiai szakasza 

A tervezettnél lényegesen korábban, még a nyár előtt befejeződhet a Szabadka-Szeged 
vasútvonal szerbiai szakaszának építése – közölte Kern Imre, Szabadka alpolgármestere a 
Pannon RTV híre szerint. Hozzátette, a munkagépek az ünnepek miatt sem álltak le, és az 
ortodox karácsony ideje alatt is folytatódik a munka. Az alapozási munkálatok közel vannak 
a befejezéshez, és Szabadka irányából már a sínek lefektetését is megkezdték. Közben a 
horgosi, a királyhalmi és a palicsi vasútállomások épületei is szépülnek, és épülnek a 
tervezett aluljárók is. A Szabadka–Szeged vasútvonal megépülését már sokan várják, hiszen 
nemcsak Magyarországra, hanem a szomszédos településekre is gyorsan és kényelmesen 
juthatnak majd el. 

 

Szijjártó: Elfogadhatatlan a magyar közösség jogainak folyamatos 
csorbítása Ukrajnában 

Elfogadhatatlan, hogy a kijevi kormány a kelet-ukrajnai kihívásokat mintegy okként 
használja fel a nemzeti közösségek, így a kárpátaljai magyarság jogainak folyamatos 
csorbítására – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO 
külügyminiszterek rendkívüli értekezletén pénteken. A Külgazdasági és 
Külügyminisztérium közleménye szerint Szijjártó Péter a virtuális ülésen hangsúlyozta, 
hogy Magyarország érdekelt egy erős, biztonságos és demokratikus Ukrajnában, s kiáll a 
szomszédos ország területi integritása és szuverenitása mellett. Ugyanakkor a kormány 
elfogadhatatlannak tartja a magyar közösség jogainak folyamatos csorbítását, s ekképpen 
azt a törvénytervezetet is, amely gyakorlatilag kizárná a kettős állampolgárokat a közhivatal 
viseléséből. „Ha ezt elfogadják, az jelentősen korlátozni fogja a magyar kormány 
mozgásterét Ukrajna támogatásának vonatkozásában” – húzta alá. Majd hozzátette, hogy 
erre előre felhívta a NATO-tagállamok figyelmét, arra kérve őket, hogy segítsenek véget 
vetni a jogsértéseknek. 

 

Brenzovics László az elmúlt évet értékelte  

A szeparatizmus vádjával folytatott titkosszolgálati nyomozásról, Ukrajna helyzetéről, 
Kárpátalja megye élén történt vezetőváltásokról, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
(KMKSZ) elmúlt évi eredményeiről és az ukrán–magyar viszonyról online beszélt az idei év 
első interjújában a KMKSZ Budapesten tartózkodó elnöke. „A KMKSZ, valamint az általa 
létrehozott alapítványok és intézmények zavartalanul működtek az elmúlt évben. Hálásak 
lehetünk a munkatársaknak, akik ilyen rendkívül nehéz időszakban, nagy nyomás alatt is 
végezték a dolgukat. Összevetve mindent, az elmúlt év is rendkívül eredményesnek 
mondható.” – nyilatkozta Brenzovics László.  
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Bocskor Andrea: „Ne adják fel a küzdelmet, merjenek kiállni 
jogaikért!”  

Az Európai Unió (EU) kisebbségpolitikájáról, az EU és Ukrajna kapcsolatáról, a kárpátaljai 
magyarság helyzetéről, a környezetvédelem fontosságáról kérdezte a Kárpátalja hírportál 
Bocskor Andrea kárpátaljai származású európai parlamenti képviselőt. „Úgy tapasztalom, 
hogy sokkal nehezebb most átvinni a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó 
kezdeményezéseket pl. az EP-ben is, mert csak a szexuális kisebbséggel vagy a migránsokkal 
„divat” foglalkozni. Még bonyolultabb a feladat, ha Ukrajnáról van szó, hiszen az ukrajnai 
kisebbségek helyzetét az orosz–ukrán viszony szemüvegén keresztül szemlélik. Az Unió így 
szemet huny az alapvető emberi jogok negligálása felett, hiszen a kisebbségi jogok részei az 
alapvető emberi jogoknak.” – nyilatkozta Bocskor Andrea.  

 

Szülőföldön magyarul: a napokban kifizetik a támogatást  

A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI), a „Szülőföldön magyarul” pályázat 
szlovéniai kivitelezője arról tájékoztatta a Népújságot, hogy várhatóan már a január első 
hetében kifizetésre kerülnek a Bethlen Gábor Alapkezelő által meghirdetett 2020/2021. évi 
„Szülőföldön magyarul” programram támogatásai. Ezúttal a Muravidéken 280 szülő 
igényelte a nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-támogatást, ami 371 
gyermeket jelent. Emellett a hallgatói támogatásra vonatkozó beérkezett igények száma 
további 5 fő. A támogatás összege gyermekenként, illetve hallgatóként 22.400 forint, vagyis 
ennek megfelelő euróösszeg, ami valamivel több mint 61 eurót jelent a jelenlegi árfolyam 
szerint. 
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