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A cselekvő együttműködés összeköti a nemzet tagjait 

Bukovinai székelyként rendszeresen részt vesz Potápi Árpád János, a magyar 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a madéfalvi veszedelem 
évfordulóján tartott megemlékezéseken. Az idei főhajtáson, január 7-én a Hargita Népe 
hírújság a magyarországi választásokról is kérdezte. „A 2022-es magyarországi 
országgyűlési választásnak a külhoni magyarság számára óriási a tétje. 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. A 2022-es választás tétje tehát az, hogy ezeket az 
eredményeket meg tudjuk-e őrizni és tovább folytatni, vagy engedjük, hogy visszatérjen az 
a Gyurcsány-féle baloldal, amely 2004-ben elárulta a határon túli magyarokat.” – 
nyilatkozta az államtitkár. 

 

A vallásszabadság erdélyi törvénybe iktatását ünnepelték Tordán 

Az erdélyi Tordán unitárius istentisztelet keretében ünnepelték meg, hogy 1568-ban itt 
tartották azt az országgyűlést, mely a világon elsőként iktatta törvénybe a vallásszabadságot. 
A vallásszabadság tordai kihirdetését az erdélyi alapítású unitárius egyház a saját 
születésnapjának tekinti. Az ünnepségen Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára kifejtette: a vallásszabadság kinyilvánítása az emberi 
jogok egyik korai törvénybe iktatása volt, és ez jelentette Erdély megmaradásának az egyik 
titkát is. Az ősök ugyanis ezzel oltalmazták meg a közösségeiket. Hangsúlyozta: ma is ki kell 
mondani, hogy összefogásra van szükség nemcsak a közösségekben, hanem a közösségek 
között is. Megemlítette: Magyarország kormányának támogatásával 2010 óta 650 egyházi 
ingatlan, 2016 óta pedig 480 óvoda újult meg vagy épült fel Erdélyben. Úgy vélte, az áprilisi 
magyarországi parlamenti választás arról is fog szólni, hogy ezt a munkát sikerül-e 
megőrizni és folytatni. Arra kérte a jelen levő lelkészeket, hogy buzdítsák választási 
regisztrációra és szavazásra híveiket.  

 

Az elvándorlás ellen emelt szót ó- és újévi üzenetében Tőkés László 

Az elvándorlás ellen emelt szót az MTI-hez eljuttatott ó- és újévi üzenetében Tőkés László, 
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke. Amint a lelkész-politikus emlékeztetett 
rá: idén Romániában népszámlálást tartanak és várhatóan Erdély magyarsága is „híjával 
találtatik”. A volt püspök az ország vezetőinek rótta fel, hogy Románia népe immár évtizedek 
óta a „lábával szavaz és hanyatt-homlok hagyja oda hazáját”. Megemlítette: jelenleg 3,6-4 
millió romániai vendégmunkás dolgozik idegen országban. A migránsokat kibocsátó 
államok sorában Szíria után Románia következik és az elvándorlók jelentős hányada 
magyar. „Mi értelme a kivívott szabadságnak, hogyha azt szülőhazánk szabad elhagyására 
használjuk? Mit ér a szabadság, hogyha a gyökereinktől való elszakadáshoz, az itthon 
maradó szeretteink magára hagyásához, erdélyi magyar önazonosságunk megtagadásához, 
falvaink és városaink elnéptelenedéséhez vezet? És kinek, minek alapítottunk iskolát, 
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egyetemet, építettünk templomot, és szerezzük vissza épületeinket és intézményeinket, 
hogyha lakóik a messze idegenbe vagy a jobb létet kínáló Kis-Magyarországra 
vándorolnak?” - tette fel a kérdést. 

 

Itt élünk, így élünk – A márciusban kezdődő népszámláláson való 
részvételre buzdít az RMDSZ 

Itt élünk, így élünk szlogennel indít tájékoztató kampányt az RMDSZ két hónappal a 2022-
es romániai népszámlálás kezdete előtt, annak érdekében, hogy minél több romániai 
magyar vegyen részt a cenzuson, vallja meg bátran etnikai, vallási hovatartozását, 
anyanyelvét. „Mi azt szeretnénk, ha hatékony és korrekt népszámlálás lenne, ha a magyar 
embereket korrektül és sikeresen megszámolnák” – fogalmazta meg a célt Kelemen Hunor 
szövetségi elnök. A témában pénteken Kolozsváron tartott sajtóbeszélgetésen az RMDSZ 
elnöke rámutatott: a tízévente tartott legnagyobb statisztikai esemény az idei esztendő egyik 
legnagyobb kihívása a romániai magyarság számára. És nem csak, hiszen 2011 óta egész 
Közép-Kelet-Európában népességfogyás észlelhető, ami egyrészt a természetes demográfiai 
folyamatok (több elhalálozás, kevesebb születés), másrészt az elvándorlás eredménye. 

 

Emléktáblát helyeznének el a holokauszt ipolysági áldozataira 
emlékezve  

Ipolyság történelmi mozaikjának egy újabb darabjaként egy többnyelvű emléktáblát 
helyeznének el az egykori ipolysági gettó bejáratánál. Az emléktábla-állítás kezdeményezői, 
Márton István, Köteles Judit, Lőwy János, Révész Angelika, Tóth Tibor, Bendík Márta, 
Novák Margaréta, Baki Attila és Kapusta Krisztina azzal a kéréssel fordul a nyilvánossághoz, 
hogy anyagilag támogassák egy kb. 1800 euró értékű többnyelvű emléktábla létrejöttét. 
Amint az a szerkesztőségünkhöz eljuttatott közleményben olvasható, az emléktábla 
amellett, hogy emléket állít a holokauszt áldozatainak, lehetőséget ad arra is, hogy 
elgondolkodjunk a történteken, s figyelmeztet arra, hogy ez már soha többé nem 
ismétlődhet meg. 

 

Szövetség: a kormány a bírósági reform kapcsán sem hallgatta meg 
a vidék hangját  

A Besztercebányai kerülethez tartozó Losonci, Nagykürtösi, Rimaszombati és Nagyrőcei 
járás polgármesterei és a régió megyei képviselői még decemberben tiltakoztak Mária 
Kolíková miniszter asszony bírósági reformja ellen. A Füleken elindított petíciót a 
Besztercebányai Kerületi Bíróság megtartásáért két nap alatt 96 gömöri, nógrádi és honti 
regionális vezető politikus írta alá. A déli járások polgármesterei ezzel azt szerették volna 

Fe
lv
id
é
k

 
E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
4 

megakadályozni, hogy az ott élő embereknek a fellebbviteli bírósági eljárásokra ne kelljen 
az ország másik végébe, Zsolnára utazniuk.  

 

Megújul a gombaszögi Andrássy-kúria  

Alapkőletétellel és egy időkapszula elhelyezésével megkezdődött szerdán a gombaszögi 
Andrássy-kúria felújítása. A határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló projekt 
jóvoltából teljeskörűen megújul a kúria, illetve egyesületi múzeum létesül benne. A Határon 
átnyúló együttműködés az elfeledett partnerség felélesztésére Gombaszögön és 
Szilvásváradon (SKHU GO&SZI) elnevezésű projekt partnerei a Sine Metu polgári társulás, 
Szilvásvárad község önkormányzata, a Hegyvidék OUTDOOR programszervező iroda és a 
gombaszögi Hamelli kertészet. Orbán Máté Julianna, a Via Carpatia EGTC igazgatója 
elmondta, a projekt fő célja, hogy Gombaszögben és Szilvásváradon olyan turisztikai 
szempontból vonzó helyszín jöjjön létre, amely sok turistát vonzhat az elkövetkező 
időszakban. A pályázat összköltségvetése mintegy 1,5 millió euró.  

 

Nagy előrelépés a vizuális kétnyelvűség terén: hatályba lépett a 
jogszabály  

Tavaly októberben fogadta el a szlovák parlament Gyimesi György (OĽaNO) képviselő 
indítványát, melynek lényege, hogy a szlovák mellett még egy kisebbség nyelvén is fel lehet 
tüntetni az információkat az útirányjelző táblákon – mindezt a nemzeti kisebbségek 
nyelvhasználatáról szóló törvény módosításának köszönhetően. Bár a törvénymódosító 
javaslat benyújtását a Most-Híd erősen kritizálta arra hivatkozva, hogy a javaslat eredeti 
formája nem jelentene előrelépést a közlekedési táblák kétnyelvűsítése terénꓼ  még fel is 
szólították a parlamenti képviselőt, vonja vissza javaslatát. Ezt követően Forró Krisztián, 
akkor még az MKP elnökeként, egy, a módosításról szóló szakmai konzultáció lefolytatását 
javasolta, Horony Ákos jogász, a kisebbségi nyelvhasználat szakértője bevonásával. Így 
született meg a végül októberben elfogadott törvénymódosító javaslat, amely nagy 
előrelépést jelent a vizuális kétnyelvűség terén. 

 

Pásztor: A referendumon fontos üggyel kapcsolatban nyilvánítunk 
véleményt 

Javában zajlik Szerbiában az alkotmánymódosítási népszavazás. Pásztor István vasárnap 
délelőtt Noszán adta le voksát, s a sajtónak nyilatkozva mindenkit arra buzdított, menjen el 
szavazni. A Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi Képviselőház elnöke a voksolást 
követően arról beszélt, hogy minden egyes népszavazás fontos, mert egy olyan civilizációs 
lehetőség, amikor maguk a polgárok alakíthatnak ki végső döntést egy fontos üggyel 
kapcsolatban, írja a Pannon RTV. „Az alkotmánymódosítás sok országban, így Szerbiában 
is referendumügyi kérdés. Ebben a konkrét esetben, ez a mostani pillanat azért fontos, mert 
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egy 15 éves problémának jelentheti talán a megoldását. Mintegy 15 évvel ezelőtt fogalmazta 
meg legelőször az Európai Unió azokat a fenntartásokat, amelyek a szerbiai 
igazságszolgáltatás függetlenségével kapcsolatban léteznek. Ezek a megfogalmazások idővel 
nem tompultak, és ezzel kapcsolatban Szerbiának van egy vállalt kötelezettsége, hogy ezt a 
módosítást megteszi. Úgyhogy ilyen értelemben ez egy vállalt kötelezettségnek a 
végrehajtása” - nyilatkozta Pásztor István. 

 

A pedagógusszövetség 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyar 
oktatási hálózat megmaradásáért  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 2021-ben is harcolt a kárpátaljai magyar oktatási 
hálózat megmaradásáért, hangsúlyozta a KMPSZ elnöke a TV 21 Ungvárnak adott exkluzív 
interjújában, melyet a Hétről Hétre c. műsorban láthattak a nézők. Orosz Ildikó kiemelte: 
nem csökken a nyomás az oktatási hálózaton. A Pedagógusszövetség segített a tanároknak 
a távoktatásban is, hangsúlyozta a KMPSZ elnöke.  

 

Középiskolai programmal bővül az MCC kínálata  

Tovább bővül a Mathias Corvinus Collegium tevékenysége. A Fiatal Tehetség program 
mellett elindul az MCC Középiskolás Programja is, amely a beregszászi képzési helyszínen 
fog zajlani. A Középiskolás Program célja, hogy a részt vevő diákok anyagi helyzetüktől 
függetlenül, a lehető legszínvonalasabb képzésben részesülhessenek.  

 

Potápi Árpád János: mindkét ország érdekelt a kapcsolatok 
javulásában  

A TV21 Ungvár Hétről-hétre csütörtöki műsorának vendége volt Potápi Árpád János. Az 
államtitkár beszámolt a magyar kormány támogatásával Kárpátalján futó programok 
eredményeiről. Kiemelte: a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében 120 
oktatási intézmény újul meg Kárpátalján, a vállalkozók számára pedig beindult a 
mentorprogram. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a magyar-ukrán államközi 
viszonyokról szólva rámutatott: a kapcsolatok javulása mindkét fél számára előnyökkel 
járna.  

 

Ukrán nyelvtörvény: a kisebbségi sajtó is a célpontok között  

Mostantól a nem ukrán nyelven megjelenő országos terjesztésű napilapoknak és egyéb 
újságoknak vagy át kell térniük az ukrán nyelvre, vagy ugyanolyan példányszámban és 
tartalommal, egy időben meg kell jelenniük ukrán nyelvű változatban is. Ez alól egyelőre 
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kivételek a csak egy megyén belül terjesztett kiadványok, amelyek az átállásra 2024 júliusáig 
kaptak haladékot. 

 

Elindult a Muravidéki Mentorprogram 

Pénteken elindult Muravidéken is a mentorprogram. A program a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság, a Design Terminal és a Magyar Regionális Nemzetiségi Fejlesztési Intézet 
Lendva (Profutura) együttműködésében valósul meg. A programra olyan muravidéki 
magyar tapasztalt szakemberek és fiatal vállalkozók jelentkezését várják, akik mentor 
szerepben segítenék a fiatal, kezdő vállalkozókat szakmai problémáik megoldásában, illetve 
akik szívesen tanulnának a helyi, tapasztaltabb vállalkozóktól. A programra január 24-ig 
lehet jelentkezni a Külhoni Magyarok honlapon található űrlap kitöltésével. 

 

Jankovics: Szavazásra fel! Voksunkkal 2022. április 3-án minél 
többen mondjuk el véleményünket Orbán Viktor kormányáról! 

„Az egész világot, az országot, így a szülőföldünket is sújtó koronavírus-járvány ellenére 
2021-ben is felújítások, építkezések és további gyarapodás jellemezte a horvátországi 
magyar közösséget. Számos olyan projekt valósult meg, amelyekre éveket kellett várnunk. 
A kultúra, a hagyományápolás, az oktatás és a gazdaság területén tavaly is sikerült jelentős 
eredményeket elérnie a horvátországi magyarságnak” – mondta Jankovics Róbert, a HMDK 
elnöke, parlamenti képviselő a 2021-es évet értékelő interjúban. A képviselő a 2021-es évre 
vonatkozóan két jelentős, a közösség számára kulcsfontosságú eseményt emelt ki. „Az egyik 
ilyen jelentős esemény a népszámlálás volt, amelyre a HMDK több fázisban is készült, 
többrétegű kampányunkkal az első szakaszban az volt a cél, hogy minél több magyar 
nemzetiségű, magyarul beszélő horvát állampolgár jelentkezzen népszámlálási biztosnak, 
majd mindenkit arra buzdítottunk, hogy vállalja bátran magyarságát, vallását. Bízunk 
benne, hogy kampányunk sikeres volt, az eredményeket az idei év folyamán tudjuk majd 
meg” – mondta. 
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