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Potápi: A bukovinai székelyek megőrizték kultúrájukat 

A bukovinai székelyek 77 évvel Magyarországra érkezésük után is megőrizték kultúrájukat, 

identitásukat - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára szombaton a Tolna megyei Kismányokon. Potápi Árpád János a Bukovinai 

Székelyek Országos Szövetségének bukovinai stílusú székely portájának ünnepélyes 

átadásán hangsúlyozta: a bukovinai székelyek többször bizonyították, hogy "a székelyek 

nemcsak halnak, hanem születnek is". "Ez a székely ház hirdeti (…), hogy mi itt a Kárpát-

medencében nemcsak átutazó vendégek vagyunk, hanem ennek a tájnak ősi lakói, és 

reméljük, hogy a jövőben is államalkotó nép lehetünk - jelentette ki. A hagyományos 

épületet a bukovinai székelyek búcsújának és zarándoklatának napján avatták fel, az 

ünnepre érkezett határon inneni és túli székelyek egyperces csenddel emlékeztek az 169 

éve e napon kivégzett aradi vértanúkra és Batthyány Lajos miniszterelnökre. 

 

Potápi: Radikális váltás történt a nemzetpolitikában 

2010-ben nem egyszerű kormányváltás történt, hanem radikális irányváltás a 

nemzetpolitikában – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton Mohácson. Potápi Árpád János a megalakulásának 150. évfordulóját ünneplő 

Mohácsi Polgárok Olvasóköre előtt hozzátette: a kormány olyan erős magyar nemzetben 

gondolkozik, „amely vállalja keresztény hitét, a keresztény eszmeiséget, és emellett a 

magyar nemzethez való ragaszkodást vallja magáénak”. Az európai folyamatokat látva 

küzdelemről, harcról van szó, amiben most is csak erős közösségekkel, családokkal lehet 

részt venni – mondta. Az államtitkár úgy fogalmazott: ezért öröm, hogy 1989 után ismét 

létrejött a mohácsi olvasókör, amely a polgári társadalom alapja a városban. A civil 

szervezet jubileumi ünnepségén mintegy kétszázan jelentek meg a Kossuth Filmszínház 

nagytermében. 

 

Külhoni magyar gyermekegészségügyi szakembereknek tartottak 
továbbképzést  

Külhoni magyar gyermekegészségügyi, prevenciós szakemberek számára tartottak képzést 

október 3-5. között Budapesten.  Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos 

a program indulásának alkalmából elmondott köszöntőjében rámutatott: öröm, hogy 

sokadik alkalommal rendezhetik meg a képzést, ez is mutatja, szükség van a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programhoz és a külhoni magyar családok éve programhoz 

kapcsolódó rendezvényre. Szilágyi Péter fontosnak nevezte, hogy a külhoni magyar 

családok egészségügyi problémáikkal magyar szakemberekhez tudjanak fordulni. Célként 

jelölte meg, hogy a különböző szakmai rendezvényekbe a külhoni magyar szakembereket 

is bevonják. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról szólva kiemelte: első üteme 
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2016-ban, a második 2017-ben indult, összesen mintegy 40 milliárd forintos forrással. A 

két fejlesztési ütemben 150 új intézmény épül Kárpát-medence szerte és 400 intézmény 

újul meg - ismertette. A program részeként minden óvodában, bölcsődében "magyar 

sarkokat" helyeznek el, összesen mintegy 1600 ilyet alakítanak ki. 

 

Az autonómia fontosságát hangsúlyozta Tőkés László a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia Tanács budapesti ülésén  

Trianonra az autonómia a válasz, enélkül minden kisebbségpolitika csupán öncsalás – 

mondta Tőkés László, a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács (KMAT) elnöke a 

testület pénteki ülését követő sajtótájékoztatón, Budapesten. Tőkés László kifejtette: a 

KMAT legutóbb március elején ülésezett, akkor az utódállamok által ünnepelt 100 éves 

évforduló kapcsán előirányoztak egy konferencia- és rendezvénysorozatot. Felidézte: 

„konstruktív magyar hozzáállást” javasoltak, álláspontjuk szerint a válasz Trianonra az 

autonómia. Nem a konfrontáció útján szeretnének járni, hanem a megértés, a megbékélés 

útján – jegyezte meg. Egy felhívást is intéztek a romániai magyar autonómia ügyében a 

román parlamenthez, azt indítványozva, hogy a centenárium alkalmából a két nemzet 

harmonikus együttműködése előtt azzal nyissanak utat, hogy megkezdődik a párbeszéd az 

autonómiáról. Erre a felhívásra azóta sem érkezett válasz, s a hallgatás ezúttal nem 

beleegyezés, hanem a kezdeményezésük semmibe vétele – értékelt Tőkés László. 

Autonómiára nincs lehetőség anélkül, hogy a többségi nemzettel nem jutnak 

megegyezésre, autonómia nélkül pedig minden kisebbségpolitika csupán öncsalás – 

jelentette ki az erdélyi magyar politikus.  

 

Szakmai hétvégét szervez a Miniszterelnökség külhoni magyar 
egyetemisták számára 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága "Érték-választás - helyünk és 

szerepünk a világban" címmel szakmai hétvégét és továbbképzést szervez 2018. december 

7-9. között külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára. Az érdeklődők  

október 31-ig nyújthatják be jelentkezésüket az eseményre. Az immár hagyományos, 

negyedik alkalommal megrendezésre kerülő konferencia középpontjában idén az 

értékválasztás, annak egyénre és a közösségre gyakorolt hatása áll. A rendezvény előadói 

és résztvevői arra keresik a választ, hogy miképpen tudjuk értékeinket megfogalmazni a 

Kárpát-medencei, az európai és a tágabb nemzetközi térben, valamint hogyan tudunk 

magyarságunkból sikert kovácsolni. A konferenciára olyan, a magyar nemzetet érintő 

közéleti, aktuálpolitikai kérdések iránt fogékony külhoni magyar főiskolai és egyetemi 

hallgatók jelentkezhetnek, akik szülőföldjükön tervezik jövőjüket. A háromnapos program 

során a résztvevők pozitív gyakorlatokkal és sikeres életpályákkal találkozhatnak, 
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mindeközben pedig megerősíthetik a Kárpát-medencei magyar ifjúságot összekötő 

szálakat. 

 

 

Alkotmányos az etnikai arányok megváltoztatását tiltó 
törvénytervezet 

Kiállta az előzetes alkotmányossági kontroll próbáját Romániában az a törvénytervezet, 

amely megtiltja, hogy a nemzeti kisebbségek arányát megváltoztató módon módosítsák a 

megyék, városok és községek közigazgatási határait. Az alkotmánybíróság szerdán 

szavazattöbbséggel elutasította Klaus Johannis államfő óvását, aki előterjesztésében arra 

hivatkozott, hogy a szuverenitás és helyi autonómia alkotmányos elvét sértené, ha ilyen 

tiltásokkal korlátoznák egy-egy közigazgatási egység lakosságának jogát ahhoz, hogy – 

gazdasági, társadalmi, kulturális, vagy környezeti szempontok alapján – népszavazással 

döntsön a közigazgatási határok módosításáról. Romániában a nemzeti kisebbségek 

lakosságaránytól függ a közigazgatási anyanyelvhasználat joga. A hatályos rendelkezések 

értelmében azoknak a településeknek kell például a magyar elnevezését is feltüntetni, ahol 

a magyarok teszik ki a lakosság legalább egyötödét. A húszszázalékos lakosságarány felett 

a helyi hatóságoknak az anyanyelvű ügyintézést is lehetővé kell tenni. 

 

Közös imára és őrtüzek gyújtására hívja az autonómia híveit az 
SZNT 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a világ magyar keresztény gyülekezeteit közös imára, 

Székelyföld lakóit pedig a közös ima után őrtüzek gyújtására szólítja október 28-ára 

Székelyföld autonómiájának napjára. Izsák Balázs SZNT-elnök felhívása szerint a 

Székelyföld autonómiájáért folytatott küzdelem egyik legfontosabb eszköze az érintett 

közösség akaratának folyamatos megerősítése és felmutatása, hiszen e nélkül a küzdelem 

értelmetlen. Izsák Balázs a kételkedés visszaszorítását, a közöny legyőzését, az autonómia 

ellen felhozott hamis érvek cáfolatát is állandó kihívásnak nevezte, amelyre időnként 

határozott közös választ kell adni. Az SZNT azt kezdeményezte, hogy 2018. október 28-án, 

17.30-kor a közös imádkozást a lármafák, őrtüzek fellobbanása kövesse Székelyföld 

minden településén. Ennek érdekében azzal a kéréssel fordult az egyházi gyülekezetekhez, 

a helyi önkormányzatokhoz, civil szervezetekhez, közbirtokosságokhoz, vállalkozásokhoz, 

hogy lármafák, máglyák, fáklyák, gyertyák ezreivel tegyék közösségi élménnyé Székelyföld 

autonómiájának napját. 
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Az örök magyar szabadságigényről beszéltek az aradi 
megemlékezés szónokai 

Az örök magyar szabadságigényről beszéltek az aradi vértanúk emléknapján Aradon a 

Szabadság-szoborcsoportnál tartott szombati megemlékezés magyar szónokai. Vargha 

Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára felidézvén a 1848-49-es 

szabadságharc eseményeit, Felix zu Schwarzenberg korabeli osztrák miniszterelnököt 

idézte, aki megsemmisíteni való lázadóknak minősítette a magyarokat. 

„Schwarzenbergnek nem lett igaza. Nem tudták elpusztítani a magyarok 

szabadságszeretetét, megsemmisíteni a függetlenség utáni vágyát. Ez nemzedékek közös 

öröksége, mi sem tékozolhatjuk el” – jelentette ki az államtitkár. Kelemen Hunor, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke arról beszélt, hogy nem elég a 

szabadságot egyszer megszerezni, meg is kell tudni tartani, ápolni, újra és újra megvédeni, 

adni másnak is belőle, és fölismerni, hogy hol van az a határ, ahol a szabadság, a totális 

szabadság, a határtalan szabadság mások szabadságát kezdi korlátozni”. Hozzátette: 

„Nekünk a szülőföldön kell szabadnak lennünk és a szülőföldért kell szabadnak lennünk. 

Nekünk a szülőföldünkön a szabadságért kell harcolni, illetve minden olyan helyen, ahol a 

szülőföldünkért tenni tudunk” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 

 

Kövér László szerint kultúrharc folyik a magyarság ellen 

A magyarság elleni fegyveres harcot 1849. október 6. után felváltotta a magyarság ellen 

folytatott kultúrharc, amelyet az idegen politikai önkény kísért és segített, és tapasztalható 

napjainkban is – mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke Nyárasdon tartott 

megemlékezésen. „Ebben a kultúrharcban legelőször azt támadták meg, ami szellemi 

kovásza volt az 1848-as forradalomnak: a magyar nyelvet és annak gyökereit” – 

fogalmazott a politikus. Hozzátette: a magyarság elleni tudatos kultúrharc változó 

eszközökkel és módszerekkel végig zajlott a 20. században és tapasztalható napjainkban is. 

Kövér László szerint mindig azokat támadják, akik a magyarság öntudatát akarják 

erősíteni, akik meg akarnak maradni keresztényeknek, magyaroknak, férfiaknak és 

nőknek és egy olyan Magyarországot akarnak, amely magyar ország marad, olyan Európát 

akarnak, amely az európai embereké marad az eljövendő nemzedékek számára is. „Akik 

támadnak, azok önmagukat haladóknak nevezik, akiket támadnak, azokat maradiaknak 

titulálják. Vagy nacionalistáknak, populistáknak, idegengyűlölőknek, kirekesztőknek, ami 

a hivatalos közvélemény szerint az adott időben a legkedvezőtlenebb megítélést vonja 

maga után” – fogalmazott Kövér László, majd hozzátette: akik támadnak, azok mindig 

bűntudatot akarnak kényszeríteni a magyarságra. 
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Bácskossuthfalva: Fejlesztések a magyar kormány támogatásával 

Átadták rendeltetésének Bácskossuthfalván az új játszótéri elemet, melyet a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program keretében kapott az óvoda. Jelenleg 103 gyermek jár 

az intézménybe. „Két hete állították fel ezt az elemet, ami látszik, hogy csúszdája is van, 

hintája is, nagyon gyermekbarát, fából készült, és a gyerekek biztonságosan tudják 

használni” – mondta el Fényszárosi Fekete Tímea, a Bambi Iskoláskor Előtti Intézmény 

igazgatója. A Magyar Kormány huszonnégymillió forinttal támogatja a bácskossuthfalvi 

első világháborús emlékmű felújítását. Új térkőburkolat, járdák, padok is kerülnek a 

parkba, a játszótér is megújul. A Kárpát-medence magyarságának is fontos a 

bácskossuthfalvi emlékmű - emelte ki Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője. 

„Ennek a vidéknek, ennek a tájnak és az itt élő magyarságnak mindig volt tehetsége, 

ügyessége, nem csak az emlékeket, a fájdalmat próbálta megörökíteni, hanem ha kellett, 

akkor mindig fel tudta találni magát, ezért tartom nagyon fontosnak ezt az emlékművet” – 

mondta az MNT elnöke. Az MNT programja mentén a magyar kormány támogatásával 

megvalósult beruházásokat megtekintette Juhász Attila, szerbiai mezőgazdasági 

államtitkár, a VMSZ, a topolyai önkormányzat és a bácskossuthfalvi helyi közösség 

képviselői is. 

 

Elemér: Kiss Ernő szobra körül gyűlt össze a vajdasági magyarság 

Nemzeti gyásznapunkon az eleméri Szent Ágoston templomban szentmisével kezdődött a 

vajdasági központi megemlékezés. A szentmisét követően megemlékező beszédet tartott 

Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete. „Október 6-a nemcsak a nemzeti gyászról 

szól, az emlékezésről és arról, hogy mi magyarok nagyon erős nemzet vagyunk. Mindent 

képesek vagyunk méltósággal és emelt fővel túlélni” - mondta a többi között Pintér Attila 

nagykövet. Az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezés másik szónoka Hajnal 

Jenő, az MNT elnöke volt: „egy levert szabadságharc mártírjainak emléke előtt tisztelgünk 

ma. De emlékezésünk igazán akkor lehet méltó hozzájuk, ha halálukban a szabadság 

eszményét fedezzük fel. Annak a szabadságnak a felemelő érzését, amely arra ösztönöz 

bennünket is, hogy azt tegyük, amit mi akarunk, hogy magunk szóljunk saját dolgainkba, 

hogy teljes szívvel és lélekkel higgyünk, hogy nagy türelemmel és odaadással cselekedjünk. 

A pillanat ugyanis ezúttal is, mint mindig, az összefogást és a cselekvést követeli meg 

tőlünk. A rombolás helyett az értékteremtést: hitünket, hűségünket” - fogalmazott a többi 

között az MNT elnöke. A megemlékező beszédek után a templomkertben, a két éve 

felavatott Kiss Ernő-szobornál koszorúzott az egybegyűlt közösség, majd a két szónok, 
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Pintér Attila és Hajnal Jenő, valamint Pásztor István, a VMSZ elnöke közösen helyezték el 

a kegyelet virágait Kiss Ernő sírhelyénél, a templom alagsorában. 

 

Ukrajna nemkívánatos személlyé nyilvánította a beregszászi 
magyar konzult 

Az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a beregszászi magyar 

konzult, akinek 72 órán belül el kellett hagynia az ország területét. Ezt követően Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, hogy Ukrajna intézkedésére tett 

arányos válaszlépésként Magyarország kiutasít egy ukrán konzult. Szijjártó Péter 

hangsúlyozta: Magyarország a jó kapcsolatokban érdekelt minden szomszédos országgal, 

de az elmúlt hónapokban Ukrajna folyamatosan élezte a konfliktust Magyarországgal. 

Kiemelte: az Ukrajna területéről kiutasított magyar konzul semmilyen jogszabály ellen 

nem vétett. Csütörtökön bekérették a tárcához a budapesti ukrán nagykövetet, és közölték 

vele, hogy 72 órán belül el kell hagynia Magyarországot egy, a budapesti ukrán 

nagykövetségen dolgozó konzulnak. A miniszter ténynek nevezte, hogy titkosszolgálati 

akció keretében készült egy videofelvétel Magyarország beregszászi külképviseletén, ami a 

diplomácia minden írott és íratlan szabályával szembe megy. 

 

Potápi Árpád János: a feszült magyar-ukrán viszony nem 
befolyásolja a magyar kormány kárpátaljai támogatáspolitikáját 

A jelenlegi feszült magyar-ukrán viszony nincs hatással a kárpátaljai magyar közösség 

anyaország általi támogatására, a magyar kormány továbbra is ki fog állni a kárpátaljai 

magyarság mellett – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára csütörtökön Beregszászon, ahol magyar kormánytámogatással felújított 

Tanítók Házát és magyar óvodát adott át. A pedagógusközpont ünnepélyes avatásán 

Potápi Árpád János elmondta, a magyar kormány támogatásának megvalósításához az 

kellett, hogy a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetségnek (KMPSZ) és a beregszászi 

polgármesteri hivatalnak legyen egy közös célja. Hozzátette: Magyarország jelentős 

támogatást nyújtott a többségi nemzethez tartozóknak is mind Kárpátalján, mind 

Ukrajnában, megemlítve a sebesült ukrán katonák magyarországi gyógykezelését, a kelet-

ukrajnai konfliktus által érintett gyermekek magyarországi üdültetését és Tarasz 

Sevcsenko ukrán nemzeti költő beregszászi szobrának a felállítását. Potápi Árpád János 

hangsúlyozta: a támogatási programok tovább folytatódnak a következő években is, hiszen 

a magyar kormány szeretné a két nép közötti barátságot építeni, a magyar-szerb 

megbékéléshez hasonlóan a magyar-ukrán megbékélés útját szeretné járni. 
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Első olvasatban megszavazta az ukrán parlament a nyelvtörvényt 

Az ukrán parlament csütörtökön első olvasatban elfogadta az ukrán mint államnyelv 

működésének biztosításáról szóló törvényjavaslatot. Az előterjesztést a 450 fős ukrán 

törvényhozás 261 tagja támogatta szavazatával. A törvényjavaslat az UNIAN ukrán 

hírügynökség ismertetése szerint kimondja, hogy Ukrajnában az egyetlen állami és 

egyetlen hivatalos nyelv az ukrán. Az államnyelv nyilvános elhanyagolása, illetve 

megsértése büntetőjogi felelősséget von maga után, amelynek büntetési tétele a 

pénzbírságtól egészen a három évig terjedő szabadságvesztésig terjedhet. Az előterjesztés 

egyebek mellett kötelezővé teszi az ukrán nyelv használatát az oktatási intézményekben és 

az oktatásban egyaránt. A tervezet szabályozza az ukrán mint államnyelv használatát a 

társadalmi élet nyilvános szférájában, de hatásköre nem terjed ki a vallási szertartásokra 

és a magánbeszélgetésekre. A törvényjavaslat értelmében Ukrajna minden 

állampolgárának beszélnie kell az államnyelvet. Folyékonyan kell beszélniük ukránul 

többek között a magas beosztású tisztségviselőknek, a választott képviselőknek, a 

diplomáciai szolgálat tagjainak, a bíráknak, a pedagógusoknak, az orvosoknak, valamint az 

állami és az önkormányzati intézmények dolgozóinak. 

 
 

 

 

  

K
á

rp
á

ta
lj

a
  


