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Potápi: a biztos nemzetpolitika alapja az erős Magyarország 

A biztos nemzetpolitika alapja egy erős Magyarország – mondta a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára pénteken a hétvégi magyar iskolák online találkozóján. Potápi 
Árpád János hangsúlyozta: 2010 óta alapvetően megváltozott a magyar kormány 
diaszpórapolitikája, a magyar közösségeket számon tartják, számítanak rájuk és 
tevékenyen bevonják a mindennapi közös teendőkbe. Kifejezetten a diaszpórának szóló 
programokat indítottak el és működtetnek, külön pályázat keretében támogatják 
szervezeteiket és a hétvégi magyar iskolákat. Kiemelte: az elért eredményeket csak együtt 
tudják megvédeni, egységesen, cselekvő nemzetként tudnak ezután is gondolkodni és 
tenni. Potápi Árpád János arra biztatott, minél többen vegyenek részt az országgyűlési 
választásokon április 3-án. Szilágyi Péter, nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos arról 
beszélt, hogy – a világjárvány miatt – ismét a virtuális térben rendezik meg a találkozót. Az 
online térnek köszönhetően ugyanakkor még több iskolát hívhattak meg a rendezvényre. A 
mostani találkozón – a Cselekvő nemzet évében – 157 szervezet képviselteti magát – 
ismertette, megjegyezve: a találkozó évről évre egyre népszerűbb. 

 

Jövőt építünk címmel új felhívást hirdet a nemzetpolitikai 
államtitkárság 

Jövőt építünk címmel pályázatot hirdet a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkársága a Kárpát-medencében 2010 óta a magyar kormány támogatásával 
megvalósított bölcsődei, óvodai létesítmények, épületek építészei részére - jelentette be 
Potápi Árpád János államtitkár hétfőn a közösségi oldalán. Kiemelte: a magyar kormány 
2010 óta jelentős forrással támogatta, hogy a bölcsődei és óvodai intézményekben a 
magyar gyerekek számára fenntartott férőhelyek számottevően bővüljenek. Ezt is cselekvő 
nemzetként, a Kárpát-medence egységében valósították meg - mutatott rá Potápi Árpád 
János, jelezve, csak a külhoni magyar közösségek családjai több mint 900 új vagy felújított 
épületet vehettek birtokukba. Hozzátette, az új vagy megújított épületek az építészek 
munkáját is dicsérik, hiszen nekik is köszönhető az, hogy egy-egy településképen is látható 
a közös és minőségi, magyar munka eredménye. 

 

Szijjártó: a választáson eldől, hogy folytatódhat-e a nemzeti érdek 
érvényesítésére fókuszáló politika 

Az áprilisi országgyűlési választáson eldől, hogy folytatódhat-e a nemzeti érdek 
érvényesítésére fókuszáló politika, vagy visszatér a birodalmi akaratnak való kiszolgáltatás 
időszaka - mondta a tárca közleménye szerint Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter hétfőn a madéfalvi Siculicidium-emlékműnél. A koszorúzást követően a 
tárcavezető kijelentette, hogy a székelyföldi település az 1764-ben elkövetett vérengzés 
miatt a birodalmi elnyomás kegyetlenségével szembeni bátor kiállás jelképévé vált. 
„Madéfalva emlékeztet arra, hogy mennyire kegyetlen tud lenni a mindent a saját akarata 
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alá rendelő birodalmi logika pusztán azért, mert egy közösség máshogy gondolja a jövőjét, 
másként gondolkozik a saját sorsáról, és mindezt merészeli nyíltan is megfogalmazni” – 
közölte. Majd kiemelte: „a birodalmi akarattal csak akkor van esélyünk sikeresen 
szembeszállni, ha elegen vagyunk és elég szervezettek vagyunk, különben nemcsak hogy 
nem tudunk érvényt szerezni az igazunknak, hanem elveszthetjük mindazt, amiért oly 
sokat küzdöttünk, a hazánkat és a szabadságunkat”. 

 

Szijjártó Péter Sepsiszentgyörgyön: Minden szavazat számít! 

Magyarország külgazdasági és külügyminisztere hétfői erdélyi látogatásának 
sepsiszentgyörgyi állomásán önkormányzati vezetőkkel egyeztetett a városházán. Ezt 
követően Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes, Kató Béla erdélyi református püspök 
és Antal Árpád polgármester társaságában meglátogatta a Gyöngyvirág utcai református 
templomot, a magyar kormány támogatásával épülő idősek otthonát, és a Sepsi OSK 
futballklub szintén magyarországi támogatással épített stadionját. Szijjártó Péter 
rámutatott: az 1867-ig visszakeresett bejegyzések tanúsága szerint ő az első hivatalban 
levő magyar külügyminiszter, aki Sepsiszentgyörgyre, és egyúttal a legkeletibb vármegyébe 
látogat. A magyar külügyminiszter arra kérte az erdélyi, székelyföldi magyarokat, vegyenek 
részt az áprilisi magyarországi választásokon, abban a közös döntésben, mely a magyar 
nemzet jövőjét hosszú távon alakítani fogja. A választásokon való részvételnek adottak a 
jogszabályi és technikai feltételei, biztosított a lehetőség, hogy egyetlen szavazat se vesszen 
el, szögezte le a magyar diplomácia vezetője. Kifejtette, ennek érdekében mindhárom 
Románia területén működő magyar diplomáciai képviseleten március 19-től reggel hattól 
este tízig nyitva tartanak, az itt élő magyar állampolgárok személyesen leadhatják a 
szavazataikat. 

 

Elutasította a bíróság a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium 
természettudományi gyűjteményének visszaszolgáltatását 

A romániai legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította a nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium Természettudományi Múzeuma gyűjteményének a visszaszolgáltatását az 
Erdélyi Református Egyházkerületnek. A szerdán kimondott ítélet kivonatát a legfelsőbb 
bíróság közölte honlapján csütörtökön. A Református Egyházkerület azt követően indított 
pert az értékes gyűjteményért, hogy visszaperelte a kollégium épületeit, de az épületekkel 
nem szolgáltatták vissza számára az ezekkel együtt államosított ingóságokat is. Az első 
fokon eljáró Gyulafehérvári Táblabíróság 2019 novemberében a gyűjtemény megosztását 
rendelte el a város és az egyház között. Az elsőfokú ítélet ellen mind a város, mind pedig az 
egyház fellebbezett. A legfelsőbb bíróság a fellebbezések nyomán megsemmisítette az első 
fokú ítéletet, és szerdai megfellebbezhetetlen ítéletében a város javára döntött. 
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Beneš-dekrétumok: Központi adatbázist hoz létre a Szövetség az 
utólagos elkobzások károsultjairól  

Hétfőn sajtótájékoztatót tartott a Szövetség párt, amelyen Forró Krisztián pártelnök, 
Mózes Szabolcs, a párt alelnöke és Berényi József, az MKP-platform elnöke vettek részt, s 
egyetlen témája az úgynevezett utókonfiskációk ügye volt. Ezek lényege, hogy Szlovákia 
államigazgatása az utóbbi években igyekszik „rendbe tenni” azokat a konfiskációs ügyeket, 
amelyeknél valamilyen adminisztratív ok miatt továbbra is a jellemzően magyar vagy 
német tulajdonosok örököseinél maradtak elsősorban földingatlanok. Ahogy Forró 
Krisztián az esemény bevezetőjében elmondta, nem kizárt az olyan abszurdnak tűnő eset 
sem, hogy a mostani tulajdonos egyik nap arra ébred, hogy földjei átszálltak Szlovákia 
tulajdonába.  

 

Alkotmányellenes, diszkriminatív és kivitelezhetetlen is a 
módosított állampolgársági törvény 

Új kormány ide, módosítás oda, az alkotmányellenességén nem változtattak és továbbra is 
kivitelezhetetlen a Fico-féle állampolgársági ellentörvény, nyilatkozta a Ma7-nek pénteken 
Nagy Dávid jogász, a téma szakértője.” Számos nemzetközi egyezmény és a szlovák 
alkotmány is világosan kimondja, egyoldalúan senki nem fosztható meg az 
állampolgárságától. A törvény a csütörtökön elfogadott módosítás után is lehetővé teszi, 
hogy bizonyos polgároknak egyoldalúan, akartuk ellenére elvegyék az állampolgárságát. 
Szerintem innentől egyértelműen kijelenthető, a törvény korlátozásai tulajdonképpen már 
csak rólunk, felvidéki magyarokról szólnak.” – jelentette ki Nagy Dávid. 

 

Átadta jelöltlistáját a VMSZ 

Rekordidő alatt gyűltek össze a támogatói aláírások, adta közzé közösségi oldalán a 
Vajdasági Magyar Szövetség. A rendkívüli parlamenti választásokon indított jelöltlista 
állításhoz szükséges aláírások gyűjtése szerdán több mint 50 helyszínen folyt Vajdaság-
szerte, a listát 8896-an látták el kézjegyükkel. A választási törvény értelmében a lista 
hitelesítéséhez minimum 5000 aláírásra volt szükség. Csütörtök reggel adták át a 
Vajdasági Magyar Szövetség – Pásztor István választási listát a Köztársasági Választási 
Bizottságnak. Ez volt a harmadik átadott lista, korábban a Szerb Haladó Pártnak és a 
Szerbiai Szocialista Pártnak sikerült összegyűjtenie a kellő számú aláírást. Pásztor István 
pártelnök, a lista névadója arra számít, hogy folytatni tudják azt az együttműködést, ami az 
utóbbi egy évtizedben kialakult a legerősebb szerb párttal, a Szerb Haladó Párttal, és meg 
tudják valósítani azokat a célokat, amelyek a VMSZ prioritásai. 
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Magyar Levente: a beregszászi zsinagóga felújítása lesz Kárpátalja 
legjelentősebb kulturális beruházása 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken 
bejelentette, hogy Magyarország és Ukrajna közösen felújítja az egykori beregszászi 
nagyzsinagógát, a város főterének egyik meghatározó épületét. Kiemelten fontos lépésnek 
nevezte a projekt megvalósítását abban a folyamatban, amelynek során “mi, Kelet-Közép-
Európában sorsközösségben élő népek – magyarok, ukránok, zsidók és mások – minden 
nap megpróbálunk visszaszerezni valamit abból, amitől a XX. század megfosztott 
bennünket az identitásunk és kultúránk terén”. 

 

A kárpátaljai média lehetőségeiről, nehézségeiről tájékoztatták 
Bocskor Andreát  

 „K Debreceni Mihállyal és Bereczky Tamással, a TV21 Ungvár munkatársaival, ma 
Strasbourgban tartottunk munkamegbeszélést a kárpátaljai magyar nyelvű médiában rejlő 
lehetőségekről, a nehézségekről és az ukrán nyelvtörvény médiára vonatkozó rendeleteiről. 
Az információhoz való jog alapvető jog! Továbbra is azon kell dolgoznunk, hogy a 
kárpátaljai számára anyanyelven adottak legyen a lehetőségek a nyomtatott és online 
média szolgáltatók működésére!” – olvashatjuk Bocskor Andrea EP képviselő Facebook-
oldalán. 

 

Ismét lesz óvoda Csentében  

Lendva Község kezdeményezésére a valamikori csentei iskola és óvoda épületében 
anyaországi támogatásból – a beruházásra valamivel több mint félmillió euró áll 
rendelkezésre – ismét óvodai programot indítanak. Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, 
parlamenti képviselő közölte a nyilvánosággal nemrégiben, hogy a Lendvai Óvoda 
igénybejelentése alapján a Lendvai Polgármesteri Hivatal kezdeményezésére, de az 
MMÖNK közvetítésével – a csúcsszervezet számít a magyar kormány stratégiai 
partnerének – érkezett 516 ezer eurót a valamikori csentei iskolaépület felélesztésére 
fordítják, így ezt a programot is – hasonlóképpen a gyertyánosi tornaterem építéséhez – 
Lendva Községgel együtt valósítják majd meg. Ennek kapcsán a csentei iskolaépület 
történetét világítjuk meg röviden 
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Szijjártó: Londoni Magyar Ház létesül az Egyesült Királyságban 

A magyar kormány megvásárolta a Trafalgar tér szomszédságában levő hétemeletes 
épületet, amely a Londoni Magyar Ház lesz – közölte a külgazdasági és külügyminiszter 
vasárnap, a Facebookon közzétett videóbejegyzésében. Szijjártó Péter elmondta, hétvégi 
magyar iskola, színházterem is lesz majd az épületben, ahol kiállításokat, előadásokat is 
tartanak a helyi magyarság részére. A tárcavezető hangsúlyozta, Londonban és a 
környékén sok magyar él, ott dolgoznak vagy tanulnak, de eddig a városban nem volt 
igazán méltó otthona a magyar kultúrának, a magyar közösségnek, a magyar identitás 
megőrzésének. A kabinet egy nagy, ikonikus épületet vásárolt meg “annak érdekében, hogy 
Magyarországhoz – ehhez az ezeréves államisággal rendelkező országhoz – méltó helyen 
őrizhessük és mutathassuk be a kultúránkat Londonban” – fogalmazott Szijjártó Péter. 
Kiemelte, az új Magyar Ház egy új találkozási pont lesz az Angliában élő magyarok 
számára.
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