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Potápi: A kormány fontos feladata a nemzeti összetartozás 
erősítése 

Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a székelyföldi települések 

megvalósíthassák céljaikat – jelentette ki Potápi Árpád nemzetpolitikai államtitkár 

Bonyhádon, a madéfalvi veszedelem 255. évfordulója alkalmából rendezett 

megemlékezésen. A magyar kormánynak fontos feladata, hogy a nemzeti összetartozás 

érzését erősítse minden magyar között, éljenek a Kárpát-medencében, vagy a világ 

bármely táján – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

vasárnap Bonyhádon, a madéfalvi veszedelem 255. évfordulója alkalmából rendezett 

megemlékezésen. Potápi Árpád János a Tolna megyei település székely emlékparkjában 

tartott megemlékezésen hozzátette: a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy 

aki meg akarja tartani magyar identitását, az megtehesse, és mindenki meg tudjon 

maradni magyarnak. „Mindent megteszünk annak érdekében is, hogy a székelyföldi 

települések megvalósíthassák céljaikat” – fogalmazott, megemlítve, hogy a kormány 

közbenjárásának is köszönhetően újították fel az 1764-es Siculicidium emlékművét, 

mellette pedig új kápolnát avattak. Az államtitkár elmondta: az évforduló alkalmából 

azokra az elüldözött székelyekre emlékeznek, akiknek egy része Bukovinában öt települést 

hozott létre, és akiknek leszármazottait 1941-ben az Al-Duna mellé, majd 1945-ben 

Tolnába, Baranyába és Bács-Kiskun megye három községébe telepítették. 

 

Szili: mindenki számára biztosítani kell a szülőföldön élés jogát 

A 21. század Európájában a szülőföldön élés jogát mindenki számára biztosítani kell – 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Tolna megyei Kismányokon. A politikus 

a málenkij robotra elhurcoltakra emlékező ünnepségen hozzátette: senkinek nem állhat 

jogában, hogy bárkit elűzzön szülőföldjéről, vagy ott jogait korlátozza. Felidézte: a második 

világháború után a homogén nemzetállamok létrehozása népcsoportok elűzéséhez, 

lakosságcseréhez, kitelepítésekhez vezetett. 1945-ben a honi németeket elkergették, 

elűzték hazájukból – fogalmazott. A miniszterelnöki megbízott hangoztatta: ki kell 

mondani, soha többé ne forduljon elő Európában, hogy bármelyik népcsoportnak el kell 

hagynia a szülőföldjét. De az ellen is fel kell emelni a szavunkat, ha valakinek másodrendű 

állampolgárként, vagy jogkorlátozottan kell élnie. Sajnos ilyen előfordul ma, elég, ha 

kárpátaljai magyarságra és a székelységre gondolunk: ők másodrendűnek érzik magukat, 

mert korlátozzák az anyanyelvi oktatásukat – jegyezte meg. Szili Katalin kitért arra, hogy a 

2011-es alaptörvény kimondja: a Magyarországon élő kisebbségek államalkotó tényezők. 

Ez példaként áll valamennyi szomszéd országunk előtt, ahol ez nem így van - fűzte hozzá. 
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Orbán Balázs: egyetlen birodalom se tekintheti másodrangú 
állampolgároknak a magyarokat 

Egyetlen birodalom sem tekintheti másodrangú állampolgároknak a magyarokat, a 

magyarság a Kárpát-medencében mindenütt számíthat a magyar kormány támogatására - 

hangoztatta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára 

hétfőn a székelyföldi Madéfalván, a településen több mint két és fél évszázada történt 

vérengzés évfordulóján. A Miniszterelnökség tisztségviselője a madéfalvi veszedelem több 

száz áldozatára emlékeztető, magyar kormánytámogatással nemrég felújított emlékműnél 

mondott beszédet, amelyet az MTI telefonos megkeresésére foglalt össze. Elmondta: a 255 

évvel ezelőtti tragikus Vízkeresztre emlékeztető mementó egyrészt az áldozatoknak állít 

emléket, ugyanakkor a "kő súlyával" üzeni a következő nemzedékeknek, hogy nincs 

általános igazság a történelemben, a magyarok és székelyek igazságát a magyaroknak és 

székelyeknek kell kivívniuk. Hozzátette: a magyarok nem szeretik a diktátumokat, és 

hajlandók életünket is áldozni egy olyan ügyért, amelyet jónak és fontosnak gondolnak, de 

elvárják - ahogyan a székelyek is elvárták egykor -, hogy egyetlen birodalom se tekintse 

őket másodrangú állampolgároknak, holmi perifériának, hanem tartsa tiszteletben a 

tárgyalások mentén kialakult jogok és kötelezettségek egyensúlyát, és mindenki tartsa 

magát az írott szerződésekhez. "Ha pedig egy birodalom - legyen az éppen 255 évvel ezelőtt 

Bécs, vagy éppen most a székelyeknek Bukarest, vagy mindannyiunknak néha Brüsszel - 

nem tartja magát ehhez, akkor ott jogszerű az ellenállás, az ősi jogi alapelvek szerint" - 

szögezte le Orbán Balázs. Rámutatott: Magyarországnak most olyan kormánya van, 

amelyik érti ezt a történelmi leckét, és "nem militáns hőzöngéssel", hanem józan 

kompromisszumkereséssel, erős érdekérvényesítési képességgel és soha nem lanyhuló 

kitartással mindenütt a Kárpát-medencében a magyarok érdekét képviseli. 

 

Tőkés ezúttal az EP külügyi bizottsága elnökének ajánlásával 
látogatta meg a börtönben Bekét és Szőcsöt 

Tőkés László európai parlamenti képviselői minőségében is meglátogatta pénteken a 

csíkszeredai börtönben Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) két volt erdélyi vezetőjét, akiket terrorizmus vádja miatt ítéltek tavaly 

börtönbüntetésre. A csíkszeredai börtönben tett látogatásról Tőkés László – aki az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke is – pénteken számolt be egy sajtótájékoztatón. 

Emlékeztetett, hogy korábban magánemberként látogatta meg a két bebörtönzöttet, most 

viszont az EP külügyi bizottsága elnökének ajánlásával vett részt a látogatáson, s ebből az 

alkalomból lehetősége nyílt megtekinteni a csíkszeredai börtönben uralkodó viszonyokat 

is. Tőkés bírálta a román államot, amelynek szerinte mindig is szüksége volt magyar 

politikai foglyokra, hogy megfélemlítse a romániai magyarságot. Az EP-képviselő szerint 
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Bekéék is csak bűnbakok, akik révén a román állam az egész romániai magyarságot akarja 

megfélemlíteni. Szerinte a „székelyföldi terrorizmusügy” mögött ugyanaz a hagyományos 

kamarilla áll, amely száz esztendeje törekszik a romániai magyarság elűzésére, 

tönkretételére. 

 

Sepsiszentgyörgyön fejleszt az erdélyi magyar tudományegyetem: 
erdészeti és sport szakot terveznek a Sapientián 

Széles körű fejlesztésekre készül a Sapientia Alapítvány Sepsiszentgyörgyön. Bővítik az 

erdélyi magyar tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tanulmányi központjának 

infrastruktúráját: a meglevő agrármérnöki szak mellett a következő két évben az 

erdőmérnöki és a sport szakot is beindítják. A magyar kormány 4,15 milliárd forinttal 

támogatja az alapítvány sepsiszentgyörgyi fejlesztéseit. A támogatásból tízhektáros telket 

vásárolnak, és egyetemi campust építenek – mondta el Kató Béla, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspöke, a Sapientia Alapítvány kuratóriumának elnöke. Mint a Krónika 

érdeklődésére kifejtette, ez a projekt az idei év egyik prioritása számukra, ám lebonyolítása 

többéves folyamat, hiszen hosszadalmas és bürokratikus eljárás, amíg a telekvásárlástól az 

építkezés befejezéséig eljutnak. Hozzátette, a Sepsiszentgyörgyön már működő agrár szak 

mellé az erdőmérnöki és sport szakot is beindítanák, az ehhez szükséges infrastruktúra 

kiépítésére fektetik a hangsúlyt. 

 

 

Súlyos belpolitikai válságot, kormányátalakítást hozott 2018 a 
szlovák belpolitikában 

Egy újságíró-gyilkosság miatti belpolitikai válság és jelentős kormányátalakítás éve volt 

2018 Szlovákiában. Az ország gazdaságilag tovább erősödött, de vezető politikai erői 

meggyengülten vágnak neki 2019-nek, amelyben az európai parlamenti választások 

mellett államfőválasztás is vár az országra. Legutóbb az ENSZ globális migrációs 

egyezményének a kérdése vált súlyos politikai témává az országban. A dokumentumot az 

ellenzék egy része mellett a Bugár Béla vezette legkisebb kormánypárt, a Most-Híd, illetve 

a Pellegrini-kormány külügyminisztere – az ENSZ-közgyűlés elnökeként annak 

kidolgozásában részt vevő – Miroslav Lajcák támogatta, a többség viszont határozottan 

ellenezte. A pozsonyi törvényhozás elutasító határozatot fogadott el az egyezményről, és 

ebből kifolyólag az ország kilépett a dokumentum elfogadási folyamatából. Az elutasító 

határozatra reagálva a külügyminiszter benyújtotta lemondását, decemberben azonban 

bejelentette: mégis megtartja posztját. 
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Együttműködik a besztercebányai megyei és a nógrádi 
önkormányzat 

Idén az Ipoly két hídjának újjáépítése is megkezdődhet, január közepén pedig 

besztercebányai támogatással síbusz indul Salgótarjánból négy közép-szlovákiai sípályára. 

A közlekedés fejlesztése mindkét régió számára létkérdés - közölte a két szomszédos 

megyei önkormányzatnak, a besztercebányainak és a nógrádinak az elnöke közös 

sajtótájékoztatón csütörtökön, mielőtt együttműködési megállapodást írtak alá. Ján 

Lunter, a szlovákiai Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a 

szomszédos magyar megyével kötött megállapodás lényege a területrendezési tervek 

egyeztetése. Ennek köszönhetően fejlődhet az infrastruktúra, főleg a közlekedés területén. 

Az eredmények között említette, hogy a borsodi Ózdhoz tartozó Susa és a szlovákiai Jéne 

között már felújították az utat. Kiemelte az Arany János-programot és a szociális 

szövetkezetek lehetőségeit is, amelyekre - mondta - példaként tekintenek. Skuczi Nándor, 

a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke elmondta, az előkészítő munka és a tervezés után már 

idén megkezdődik két híd újjáépítése: Drégelypalánk és Ipolyhídvég (Ipeµské Predmostie), 

valamint Őrhalom és Ipolyvarbó (Vrbovka) között. Ez a gazdaság további fejlesztésének is 

fontos része.  

 

 

Hajnal Jenő: Egy életképes közösség tudja itthonmaradásra, illetve 
a visszatérésre ösztönözni tagjait 

„Egy életképes közösségre van szükségünk, olyanra, amely az itthonmaradásra, illetve a 

visszatérésre ösztönzi eltávozott tagjait” – nyilatkozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke az Újvidéki Rádióban. A Magyar Nemzeti Tanács költségvetése a következő 

négy évet is előrevetíti – mondta Hajnal Jenő, hozzátéve, a következő időszakban mind a 

négy tevékenységi területen (vagyis a művelődés, oktatás, tájékoztatás és nyelvhasználat) a 

stratégiák helyett koncepciókat dolgoznak ki, amelyekhez cselekvési terveket társítanak. 

Mindegyik tartalmazza majd a fiatalokkal való törődést is. A nemzeti tanács elutasította a 

Magyar Mozgalomnak azt az indítványát, hogy készítsenek tanulmányt az elvándorlásról, 

mert ezt nem lehet reálisan kimutatni – közölte Hajnal Jenő. Úgy fogalmazott: akkor 

tudunk politikai erőt felmutatni, ha itt egy életképes közösség létezik, amely 

itthonmaradásra, illetve visszatérésre ösztönzi tagjait. Az MNT programjai az előző 

mandátum idején is erre irányultak, de ehhez elsősorban arra van szükség, hogy Szerbia 

perspektívát és biztonságot nyújtson polgárainak. A Magyar Nemzeti Tanács elnöke az 

előző időszak legnagyobb sikerének azt tartja, hogy olyan partneri viszonyt sikerült 

kialakítani Belgráddal és Budapesttel is, amilyenre korábban nem volt példa. 
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A nemzeti hősre emlékeztek 

Január elsején volt Petőfi Sándor születésének 196. évfordulója. A magyar költészet egyik 

legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának ungvári és beregszászi emlékművét is 

megkoszorúzták. A megyeszékhelyen Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége képviselői hajtottak fejet. A külképviselet nevében 

Kuti László első beosztott konzul és munkatársai helyezték el az emlékezés koszorúit. A 

MÉKK részéről jelen volt Dupka György, akit elkísért Meskó János történész, a 

Sztálinizmus Áldozatainak Kárpátaljai Emlékmúzeuma igazgatója és Lézu Volodimir 

építész, a Petőfi-szobor talapzatának tervezője. A beregszászi koszorúzáson Molnár D. 

István, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség helyi szervezetének elnöke köszöntötte 

az emlékezőket. Megjegyezte: annak ellenére, hogy a költő fiatalon elhunyt, közel ezer 

verset írt, amelyből 850 maradt meg az utókornak. Közismert, hogy Petőfi Sándor 1847 

nyarán több napos körutazást tett az akkori Felső-Magyarországon, érintve Ungvárt, 

Munkácsot és Beregszászt is. Beregszászból Badalóba ment, ahol a mindenki által ismert 

Tisza című versét írta. 
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