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Potápi: a cselekvő nemzet éve lesz 2022 

A cselekvő nemzet éve lesz 2022 – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára az idei év tematikus programjait ismertetve csütörtökön Budapesten. 
Potápi Árpád János hangsúlyozta: a legfontosabb nemzetpolitikai alap egy erős 
Magyarország létezése, mert az a határon túli magyarság számára is egy biztos pont. Az elért 
nemzetpolitikai eredményekről szólva Potápi Árpád János kiemelte: már több mint 1,1 
millió külhoni magyar vált közjogilag is a magyar nemzet részévé azzal, hogy megkapta az 
állampolgárságot. A kormány 2010 óta megtízszerezte a külhoni magyarság támogatását, 
erős intézményrendszert építettek ki, gondoskodnak a magyar közösségekről, valamint 
növelték a szülőföld megtartó erejét - sorolta. Beszámolt arról is, hogy Magyarország évente 
több mint ötezer intézményt és szervezetet támogatott, a minőségi anyanyelvi oktatást pedig 
300 ezer gyermek számára tették lehetővé a Kárpát-medencében és a diaszpórában. Potápi 
Árpád János azt kérte a határon túl élő magyar állampolgároktól, hogy vegyenek részt az 
idei országgyűlési választásokon, és voksukkal járuljanak hozzá ahhoz, hogy az 
Országgyűlés egyben nemzetgyűlés is legyen. Megjegyezte: a választási részvételhez a 
külhoni magyarok regisztrációjára március 9-éig van lehetőség. 

 

Megnyitották a Tamási Áron-emlékévet Marosvásárhelyen 

Marosvásárhelyen Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának a magyar kultúra napja 
alkalmából tartott rendezvényén nyitották meg a Tamási Áron-emlékévet, melynek 
rendezvényeivel a 125 éve született székely író előtt kívánnak tisztelegni. Ünnepi beszédében 
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a bátorságot és az 
iránymutatást emelte ki Tamási Áron jellemzői közül. Mint felidézte, Tamási saját 
élményeiből építette fel regényhőse, Ábel alakját, aki a világot bejárva érti meg, hogy haza 
kell térnie ahhoz, hogy valahol otthon lehessen. Az író bátorságának tulajdonította annak a 
kimondását, hogy az élet értelmét nem a távoli nagyvárosokban vagy külföldön, a 
messzeségben, hanem a szülőföldön, a szülőfölddel való bensőséges kapcsolatban kell 
keresni. „Az elmúlt 12 évben közösen építettük fel és erősítettük meg a külhoni magyarság 
megtartó intézményeit az élet minden területén: a politikában, a kultúrában, az oktatásban, 
az egyházakban, a sportban, a gazdaságban, megerősítettük a közösségeket és a közösségek 
közötti kapcsolatrendszert” – jelentette ki az államtitkár. Arra buzdította hallgatóságát, 
hogy a cselekvő nemzet évében közösen védjék meg az eddig elért eredményeket. 

 

A székelyek lehessenek székelyek – kezdeményezi az RMDSZ a 
népszámlálási kérdőív módosítását 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerdán, január 19-én hivatalosan is kérelmezi a 2022-
es népszámlálás kérdőívének módosítását, mégpedig úgy, hogy a nemzetiségre vonatkozó 
kérdésre adható válaszok között a magyar mellett alkategóriaként megjelenjen a székely és 
a csángó regionális identitás is – tudta meg a Maszol. Kelemen Hunor kezdeményezi, hogy 
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módosítsanak a kérdőíven és a magyarnál alkategóriaként jelenjen meg a székely 
nemzetiség, ahogyan volt ez 2011-ben is, de „garancia is kell arra, hogy ezt a magyarhoz 
hozzászámolják”. Romániában március 14-én kezdődik a népszámlálás önkitöltéses egyéni 
szakasza, amikor mindenki saját maga töltheti ki online az adatlapot. Május 16. és július 17. 
között zajlik majd a hagyományos lekérdezés, de akik korábban online már kitöltötték a 
kérdőívet, azokat nem fogják megkeresni a számlálóbiztosok. 

 

A magyar nemzetiség vállalására buzdítja a romániai magyarokat 
Potápi Árpád államtitkár 

A magyar nemzetiség megjelölésére kérte az idei romániai népszámlálás kapcsán az erdélyi 
magyarokat a téma kapcsán a Krónikának január 20-án, csütörtökön nyilatkozó Potápi 
Árpád János államtitkár. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerint 
abból kell kiindulni, hogy minden magyar népcsoport az egységes magyar nemzet része. A 
Krónika a közelgő romániai népszámlálással kapcsolatban kérte ki a az államtitkár 
véleményét, miután élénk vitát váltott ki a nyilvántartási adatlapokon feltüntetett székely 
alkategória kérdése. „Ahhoz, hogy minden önkormányzatnál megfelelő súllyal tudjuk 
képviseltetni magunkat, élhessünk nyelvi jogainkkal, mindenhol, minden magyarnak 
vállalnia kell magyar nemzetiségét” – fogalmazott Potápi Árpád János az idei év tematikus 
nemzetpolitikai programjait ismertető csütörtöki sajtótájékoztatón, Budapesten. A 
politikus válaszában arra kérte azokat, akik több identitással rendelkeznek, vegyes 
házasságokban születtek, avagy azokban élnek, hogy a magyar identitást, nemzetiséget 
jelöljék meg, ezzel is segítve a korábbi népszámláláskor mért létszám megtartását. 

 

Konzorciumot hozott létre a három erdélyi magyar egyetem 

Egyetemi konzorciumot hozott létre a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
(EMTE), a Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) és a Protestáns Teológiai Intézet. A Pro 
Bono Publico egyetemi konzorcium céljairól Tonk Márton, a kolozsvári, marosvásárhelyi és 
csíkszeredai karokkal működő Sapientia EMTE rektora, Pálfi József, a nagyváradi PKE 
rektora és Kolumbán Vilmos József, a kolozsvári Protestáns Teológia rektora beszélt egy 
szerdai, január 19-i kolozsvári sajtótájékoztatón. Tonk Márton elmondta: a három 
tanintézetben képezik a magyar nyelven tanuló romániai egyetemi hallgatók harmadrészét. 
A konzorcium célja a közös érdekérvényesítés és a célok közös megvalósítása. Közösen 
kívánnak fellépni Romániában a felsőoktatási kérdésekben, valamint a magyarországi és a 
nemzetközi kapcsolatok építésében. A névválasztást azzal magyarázta, hogy a három 
egyetem az erdélyi magyar közösség javát kívánja szolgálni, semmilyen haszonszerzési 
érdek nem kapcsolódik a létrehozásához. Pálfi József hozzátette: a konzorcium 
létrehozásával a formát teremtették meg, amelyet a következő időszakban kell tartalommal 
megtölteni. Hozzátette: a három egyetem szellemi, fizikai infrastruktúráját kívánják 
közösen felhasználni. 
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 A magyar nemzetpolitikáról egyeztetett Potápi Árpád János és Forró 
Krisztián  

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárával, Potápi Árpád Jánossal 
egyeztetett Forró Krisztián, a Szövetség elnöke hétfőn. A Forró által jó hangulatúnak és 
eredményesnek leírt találkozón a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseit, az eddigi 
eredményeket és a jövőbeni terveket tekintették át. A találkozón részt vett a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság főosztályvezetője, Czimbalmosné Molnár Éva is. 

 

Továbbra is életképes közösség a felvidéki magyarság 

A Szövetség politikusai sajtótájékoztatón reagáltak a népszámlálás csütörtökön közzétett 
eredményeire. Ahogy arról hírt adtunk, a Statisztikai Hivatal által közzétett eredmények 
szerint a 2021. évi népszámláláson első helyen 422.065-en vallották magukat magyar 
nemzetiségűnek Szlovákiában – ez a népesség 7,75 százaléka, vagyis tíz év alatt mintegy 36 
ezerrel lettünk kevesebben. További 34 089 személy második helyen jelölte meg a magyar 
nemzetiséget, vagyis összesen 456.154- en vallották magukat valamilyen formában a magyar 
közösséghez tartozónak. Magyar anyanyelvet 462.175 lakos jelölt be, 2011-ben még 508.714 
volt ez a szám: a csökkenés több mint 46 ezres. Forró Krisztián, a Szövetség országos elnöke 
mindenkinek köszönetet mondott, aki kitöltötte a népszámlálási ívet, s azoknak is, akik 
segítettek a cenzus lebonyolításában. Jó hírnek nevezte, hogy a magyar közösség továbbra 
is életképes, a korábbi népszámlálásokhoz képest kisebb ütemben fogyott a magyarság. 

 

Bukovszky: A népszámlálás megerősítette, hogy Szlovákia 
soknemzetiségű ország  

A 2021-es népszámlálás megerősítette, hogy Szlovákia soknemzetiségű ország, ahol 
egymás mellett él a többségi szlovák lakosság a nemzeti kisebbségek tagjaival, közölte 
Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. „Rendkívül fontos, hogy a nemzeti 
kisebbségek tudják, hogyan fogalmazzák meg jogos igényeiket identitásuk fejlesztése és az 
asszimilációs trendekkel való szembenézés érdekében. Ez azonban az állam és az 
önkormányzatok hatékony részvétele nélkül nem hozza meg a várt hatást. 
Kormánybiztosként továbbra is aktívan részt veszek hivatalommal ezeknek a céloknak a 
megvalósításában” – fogalmazott a véleményben. Szerinte a népszámlálás közzétett 
eredményei sokat elárulnak az állampolgárok etnikai hovatartozásáról, és tükrözik a 
társadalom képét 
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Pásztor: A magyar és szerb nép közös érdeke a jelenleg kormányzó 
politikai erők választási győzelme mindkét országban  

Szerb-magyar kapcsolatok, újvidéki emlékmű, választások - egyebek között ezeket a 
témákat is érintette Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Tartományi 
Képviselőház elnöke a Vajdasági RTV Pravi ugao című műsorának vendégeként. Szavai 
szerint Újvidéken az 1944/45-ös ártatlan áldozatok tiszteletére emelendő emlékmű 
megvalósítása a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt közös projektje, de 
valójában a két nép közötti megbékélést is szimbolizálja. Az áprilisban esedékes 
választásokkal kapcsolatban elmondta, a magyar és szerb nép közös érdeke, hogy mindkét 
országban a jelenleg hatalmon lévő politikai erők győzedelmeskedjenek. Hozzátette, az 
elnökválasztáson Aleksandar Vučićot fogják támogatni, amennyiben jelölteti magát, hiszen 
az öt évvel ezelőtt megkezdett munkát még nem fejezték be, továbbá szerinte szükséges azt 
a politikai stabilitást megtartani, ami az elmúlt időszakot jellemezte. Arra a kijelentésere 
válaszolva, miszerint a Magyarország és Szerbia közötti kapcsolatok Orbán Viktor 
miniszterelnök és Aleksandar Vučić államfő jó viszonyán alapszanak, Pásztor elmondta, 
mindezt két ember kapcsolataként is lehet értelmezni, azonban a politikában a hangsúlyt a 
bizalomra és annak kiépítésére helyezik. 

 

Babják Zoltán: „Legyünk többen, legyünk még erősebbek...”  

A Kárpátalja részletes interjút közölt Beregszász polgármesterével, Babják Zoltánnal. Mint 
írják: „A tavalyi év is rendkívül eseménydús volt a Beregszászban és a Beregszászi 
kistérségben élők számára. Mindezekről részletesebben a város és a kistérség 
polgármesterével, Babják Zoltánnal beszélgetett a Kárpátalja újságírója. Babják Zoltán 
elmondta: „A város ugyanott áll, ahol állt, történelmileg változatlan a „súlya”. Roppant nagy 
büszkeséggel tölt el, hogy még ebben a nehéz időben is én lehetek a város és a kistérség 
polgármestere. Tizennégy településsel egyesültünk, aminek következtében nem csupán 
érdekesebb, de nehezebb is lett a városháza munkája.” Kiemelte: „Polgármesterként az a 
feladatom, hogy mindenkivel partnerségre és együttműködésre törekedjek. A KMKSZ és az 
UMDSZ szerepe kiemelkedően fontos a város és a kistérség hatékony működében.” 

 

Beregszászon méltatta a magyar kultúra napját a KMKSZ  

A magyar kultúra napját méltatta Beregszászon a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. 
1823. január 22.-én tisztázta le Kölcsey Ferenc a Himnusz kéziratát. Ennek apropóján 1989 
óta a Kárpát-medence magyarsága, s benne a kárpátaljai magyarság is megemlékezik 
nemzeti imádságunk születésnapjáról. 
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Soltész: olyan világot élünk, hogy még inkább szükséges a közép-
európai nemzetek összefogása 

Olyan világot élünk most, hogy még inkább szükséges a közép-európai nemzetek 
összefogása - hangsúlyozta Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi 
kapcsolatokért felelős államtitkára január 18-án kedden az MTI-nek, miután látogatást tett 
Zágrábban és Splitben. Az államtitkár szerint ez volt a fő üzenete horvátországi körútjának. 
Soltész Miklós először a horvát fővárosban tárgyalt Nina Obuljen Korzinek horvát 
művelődési miniszterrel, akivel a zazinai templom felújításáról egyeztetett. A 2020 
decemberében történt közép-horvátországi földrengés után a magyar kormány felajánlotta, 
hogy felújít egy iskolát Petrinjában és egy templomot Zazinában. „Az itt élő magyarok 
küzdelme a megmaradásáért, magyarságuk megőrzéséért mindenképp tiszteletreméltó és 
becsülendő, valamint teljesen természetes, hogy a jövőben számíthatnak a magyar kormány 
támogatására és figyelmére” - húzta alá az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkár. 

 

A horvátországi magyarság ügyeiről Budapesten és Zágrábban 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, Jankovics Róbert 
a hét elején Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel tárgyalt a horvátországi 
magyarsággal kapcsolatos kérdésekről, szerdán, január 19-én pedig Horvátország 
külügyminisztere, Gordan Grlić Radman fogadta Zágrábban. Január 17-én, hétfőn a HMDK 
elnökét, Jankovics Róbertet budapesti irodájában fogadta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért 
felelős magyar miniszterelnök-helyettes. A baráti találkozón megvitatták a horvátországi 
magyarsággal kapcsolatos aktualitásokat, különös tekintettel a vírushelyzetre, valamint 
olyan időszerű eseményekről is szó volt, amelyek a horvátországi magyarság számára is 
fontosak. „Közösségünk nagyon sokat köszönhet a magyar kormánynak, hiszen az mindig is 
partnerként kezelte a HMDK-t. Semjén úr közösségünk igaz és őszinte barátja, 
beszélgetésünk most is rendkívül mélyenszántó és részletes volt, rendkívül optimista vagyok 
az idei terveinket illetően” – nyilatkozta a találkozót követően Jankovics Róbert. 

 

„Éljenek a lehetőséggel, szavazzanak a magyarországi 
választásokon!” 

Április 3-án Magyarországon országgyűlési választásokat tartanak. A voksoláson minden 
magyar állampolgár részt vehet, függetlenül attól, hol él. A részletekről és a technikai 
tudnivalókról Fuzik János eszéki magyar főkonzul nyilatkozott a Képes Újságnak. A 2010-
ben felállt Fidesz-KDNP-kormány egyik első döntéseként megalkotta az egyszerűsített 
honosításról szóló törvényt. Ennek köszönhetően közjogilag is megtörténhetett a 
nemzetegyesítés. Az elmúlt több mint egy évtized során 1,1 milliónál is több határon túli 
magyar élt az egyszerűsített honosítás lehetőségével és szerezte meg a magyar 
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állampolgárságot. Ez különböző jogokkal és kötelezettségekkel is jár, előbbiek közül a soron 
következő országgyűlési választások közeledtével fontos megemlítenünk a szavazati jogot. 


