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Potápi Árpád János: a székelység titka a szabadság iránti olthatatlan 
vágy 

A székelység titka a szabadság és az önrendelkezés iránti olthatatlan vágy – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap, a madéfalvi vérengzés 

254. évfordulóján, Bonyhádon. Potápi Árpád János a város székely emlékparkjában tartott 

megemlékezésen felidézte: 1764. január 7. a székelyek mészárlásának napjaként vonult be 

a történelembe, amikor Habsburg-udvar elleni lázadás miatt a császári katonaság több 

mint kétszáz székelyt, köztük nőket és gyerekeket ölt meg Madéfalván. Azon a hajnalon 

odaveszett magyarságunk egy darabja – mondta. „A történelem viharai bárhogy 

tépázhatnak bennünket, bármilyen hatalom próbál minket elnyomni, mi szilárdan állunk, 

és képesek vagyunk megőrizni, amit felmenőink örökül hagytak ránk” – tette hozzá a 

bukovinai székely származású politikus a bonyhádi, Bonyhád környéki, vajdasági és 

erdélyi székely emlékezők előtt mondott beszédében. Úgy fogalmazott: ez kovácsolta 

egységbe a székelyeket évszázadokkal ezelőtt, és ennek köszönhetően tudtak a 

megpróbáltatások után is fennmaradni. 

 

Kulcsfontosságú, hogy Brüsszel az őshonos nemzeti kisebbségek 
ügyével is foglalkozzon 

A határon túli magyarság szempontjából kulcsfontosságú, hogy Brüsszel a többi kisebbség 

helyzete mellett végre az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével is foglalkozzon – jelentette 

ki a Fidesz frakcióvezetője Budapesten kedden, mielőtt nyilvánosan aláírta a Minority 

SafePack kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezést, amelyet az Európai 

Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) indított el. Gulyás Gergely azt mondta, egy olyan 

nemzeti kisebbségvédelmi kezdeményezésről van szó, amely arra kötelezné az Európai 

Uniót, hogy a határon túli magyarokra is figyelmet fordítson. Április 3-áig hét országban 

kell összesen legalább egymillió aláírást összegyűjteni, és az Európai Bizottság mindenütt 

meghatározott egy minimumot is. Amennyiben a feltételek teljesülnek, a bizottság, illetve 

az Európai Parlament köteles foglalkozni a kezdeményezéssel – emlékeztetett a 

frakcióvezető, aki párthovatartozástól függetlenül mindenkit arra kért, hogy legyen 

partner az ügyben. 

 

Grezsa István: lelkész ösztöndíjat indít a kormány 

Lelkész ösztöndíjat indít a kormány a Kőrösi Csoma Sándor-program mintájára - 

jelentette be Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 
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felelős kormánybiztos az utóbbi programban részt vevő fiatalok előtt hétfőn Budapesten. A 

lelkész ösztöndíj elindítását azzal indokolta, hogy legalább akkora igény van a külhoni 

magyar történelmi egyházi közösségekben lelkészek iránt, mint a közösségszervezési 

szolgálattal megbízott Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjas fiataljainak munkája 

iránt. Hozzátette: a nemzeti identitás és az anyanyelv megőrzéséhez az egyházi közösségek 

megerősítése is hozzátartozik. A déli féltekéről hazaérkező Kőrösi-ösztöndíjasok munkáját 

megköszönve arról beszélt: a cél az, hogy "a nemzetek feletti globalista gondolkodás 

ellenére" is megtapasztalják, milyen értékek rejlenek azokban, akik Magyarországtól távol 

is ragaszkodnak a magyar kultúrához és a Kárpát-medencéhez. A kormánybiztos szerint a 

határon túli magyarság egyre jobban kötődik az anyaországhoz, éppen az ösztöndíjasok 

szolgálatának köszönhetően, akik egyre professzionálisabb programokat indítanak a 

magyar közösségekben. 

 

Közös állásfoglalást írt alá az autonómia-elképzelések 
összehangolásáról az RMDSZ, az MPP és az EMNP 

Közös állásfoglalást írt alá hétfőn Kolozsváron az autonómia-elképzelések 

összehangolásáról a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári 

Párt (MPP) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. Amint Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök, Biró Zsolt MPP-elnök és Szilágyi Zsolt EMNP-elnök közös 

sajtótájékoztatóján elmondta, az erdélyi magyarság autonómiaigényét először kimondó 

1992-es kolozsvári nyilatkozat 25. évfordulója után szerették volna megerősíteni a magyar 

közösség autonómiaigényét.  Az aláírás után Kelemen Hunor kijelentette: az Erdély és 

Románia egyesülését kinyilvánító 1918-as román gyulafehérvári nyilatkozat centenáriuma 

alkalom arra, hogy párbeszéd induljon a román társadalommal az erdélyi magyarság 

autonómiaigényéről. Hozzátette: amiképpen az autonómia megoldást jelent Európa 

számos országában, megoldást kell jelentenie Romániában is.  Az RMDSZ elnöke úgy 

vélte, hogy az autonómia kérdése csak látszólag választotta el az elmúlt évtizedekben az 

erdélyi magyar politikai szervezeteket, az alapelvek tekintetében nem volt különbség az 

álláspontok között. Hozzátette: továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy a tömbben élő 

magyarokat területi autonómia, az elszigetelt magyar többségű településeket 

önkormányzati autonómia, a vegyes lakosságú területeken élő magyarokat pedig kulturális 

autonómia illesse meg. 

 

Vásárhelyi iskolaügy: semmisnek nyilvánította a törvényszék az 
igazgató elleni vádemelést 
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Jogerősen megsemmisítette a Maros megyei törvényszék a vádemelés bizonyos iratait 

abban a büntetőperben, melyet a korrupcióellenes ügyészség (DNA) indított a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása és 

működtetése miatt Tamási Zsolt volt iskolaigazgató és Ștefan Someșan Maros megyei volt 

főtanfelügyelő ellen. A 2017. december 28-án hozott végzés kivonatát a romániai 

bíróságok portálján tették közzé. A kivonat szerint a törvényszék felszólította az 

ügyészséget, hogy a végzés kézbesítésétől számított öt napon belül közölje: ezek után 

fenntartja-e még a vádiratot, vagy visszakéri kiegészítés végett. A törvényszék mind 

Tamási Zsolt, mind pedig Ștefan Someșan esetében a nyomozást elrendelő 2016. 

november 3-án keltezett ügyészségi rendeletet találta törvénytelennek, és zárta ki a 

vádiratból. Gogolák H. Csongor, Tamási Zsolt ügyvédje az egyik közösségi portálon tett 

pénteki bejegyzésében azt közölte: a döntéssel a törvényszék jogerősen törvénytelennek 

minősítette a DNA vádiratát. Az ügyvéd az MTI-nek nyilatkozva elmondta: a megindokolt 

végzést védence számára még nem kézbesítették, így nem tudja, hogy a bírák pontosan 

mely kifogásaikat fogadták el. 

 

Megemlékezés Madéfalván: a székelyek szabadsága nem gátolja a 
románok boldogságát 

Több mint 500 fős tömeg ünnepelt idén is a madéfalvi vérengzés 254-ik évfordulóján. Az 

ünnepi beszédekben a székely közösség szabadságszeretetére, kitartására emlékeztettek, 

amely – mint mondták – még nagyobb jelentőséggel bír a centenárium évében. A 

megemlékezés az újonnan épült Siculicidium-kápolnában szentmisével kezdődött, az 

ünneplők ezt követően átvonultak a madéfalvi veszedelem emlékére állított obeliszkhez, 

ahol elénekelték a Szózatot, majd az ünnepi beszédek hangzottak el. Pánczél Károly, a 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke azt mondta, hogy minél nagyobb múltú és 

sűrűbb sorsú egy nemzet, annál jobban ránehezedik a történelem súlya. Csíkszereda 

Magyarországi Főkonzulátusának újonnan beiktatott vezetője, Tóth László elmondta, hogy 

254 évvel ezelőtt, amikor az összes székely székről összegyűltek a közösség képviselői, 

tudták, hogy veszély fenyegeti őket. Cselekedetük az önkény elleni kiállás szimbóluma lett. 

Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke köszöntötte utolsóként az ünneplő 

közösséget. Egy közösségről, népről mindent elmond az, hogy milyen történelmi 

eseményeket ünnepel – kezdte beszédét. A köszöntőbeszédek után bejelentették, hogy a 

magyar kormány 142,5 millió forinttal támogatja Madéfalvát új egyházi óvoda építésében. 
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Az új évtől elérhető a Köldökzsinór Program a felvidéki magyarok 
számára is 

Január 1-jétől igényelhető a 2017. június 30-a után született felvidéki gyermekek esetében 

az egyszeri anyasági támogatás és az életkezdési támogatás, az ún. babakötvény. Ezt a két 

támogatást biztosítja a magyar kormány a határon túli gyermekek részére a Köldökzsinór 

Program keretében. A program beindulásáról Németh Gabriella, az MKP szociális és 

egészségügyi alelnöke nyilatkozott, és arra biztatta a felvidéki magyar családokat, hogy 

éljenek a lehetőséggel. Elsősorban a pozsonyi és kassai konzulátus jogosult eljárni a 

kérelmek ügyében, emellett a Szövetség a Közös Célokért irodáiban is segítséget kapnak az 

érdeklődők. Mivel a szlovákiai magyarok számára a hatályos szlovákiai jogszabályok tiltják 

a kettős állampolgárságot, a megszabott feltételek közül a magyar állampolgárságot a 

szlovákiai magyar igénylők esetében a Magyar Igazolvány helyettesíti. 

 

A második világháborús bácskai magyar razzia áldozataira 
emlékeztek Csúrogon 

A felelősségteljes politika tudja, hogy nincs megbékélés, ha nem beszélünk az áldozatokról, 

áldozatok pedig minden oldalon voltak, és ha hallgatunk mások áldozatairól, akkor a 

sajátjainkat is megsértjük - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke csütörtökön Csúrogon, ahol a 

hetvenhat évvel ezelőtt magyar razzia áldozataira emlékeztek. A településen a történészek 

szerint 900-1300 ártatlan szerb és zsidó esett áldozatául a megszálló magyar erők által 

elkövetett mészárlásnak 1942-ben. A megemlékezés gyászmisével kezdődött az egykori 

vesztőhelyen, a múzeummá alakított Topalov-raktárban. Pásztor István beszédében 

kiemelte: mindig minden szavakkal kezdődik, és ahogy "nincs háború, amely ne szavakkal 

kezdődött volna (.), úgy megbékélés sincs a megbánás és a sajnálat hangosan kimondott 

szavai nélkül" - fogalmazott a VMSZ elnöke, aki úgy folytatta: minden évben ezekre a 

kérdésekre keresik a választ a megemlékezéseken. 

 

KMKSZ: Ukrajna egyeztesse nemzetiségpolitikai koncepciója 
tervezetét a kisebbségekkel 

Nyílt levélben kéri Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnöktől Ukrajna előkészületben 

lévő nemzetiségpolitikai koncepciójának egyeztetését a nemzeti kisebbségekkel és a 

dokumentum-tervezet elküldését a Velencei Bizottságnak véleményezésre Brenzovics 
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László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke. A nemzetiségpolitikai 

koncepció tervezetével kapcsolatban az ukrajnai nemzetiségek szervezetei számos kérdést 

és javaslatot megfogalmaztak, a dokumentum ugyanis szerintük a jelenlegi formájában 

ellentmond Ukrajna alkotmányának és törvényeinek, s mint ilyen, „másodrendű 

állampolgárokká degradálja a nemzetiségi kisebbségekhez tartozó polgárokat”. A 

kárpátaljai magyar szervezetek és történelmi egyházak vezetői a napokban közös 

nyilatkozatban fejezték ki aggodalmukat a nemzetiségpolitikai koncepciótervezettel 

kapcsolatban, mert a kidolgozására létrehozott bizottságban a nemzetiségek képviselői 

nem kaptak helyet, ami szerintük azt vetíti előre, hogy Ukrajnában ismét a nemzetiségek 

képviselőinek érdemi bevonása nélkül akarnak a létüket alapvetően befolyásoló döntéseket 

hozni. A kárpátaljai magyar szervezetek egyebek mellett sérelmezték, hogy a 

koncepciótervezet Ukrajna állampolgárait négy kategóriába sorolja, és a nemzetiségi 

kisebbségekhez tartozó személyeket, köztük a magyarokat e hierarchia harmadik szintjére 

helyezi, államalkotó népnek csupán az ukrán etnikumot ismerve el. 
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