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Magyar kormánytámogatás a madéfalvi emlékműre – 
Székelyföldön járt Potápi Árpád János 

A magyar kormány 17 millió forintos támogatásával fejeződhet be a madéfalvi 

Siculicidium-emlékmű 2013-ban elkezdett felújítása – jelentette be szerdán, a vérengzés 

251. évfordulóján tartott madéfalvi megemlékezésen Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár. A mészárlás 251. évfordulóján szentmisével kezdődött az önkormányzat által 

szervezett rendezvény. A Tamás József püspök által celebrált misét követően az emlékezők 

egyházi lobogók alatt vonultak végig a településen. Potápi hangsúlyozta, bár a madéfalvi 

veszedelem látszólag a székelység és a magyar nemzet veresége volt, nem szabad csak az 

erőszakos elnyomás elleni harc kötelességéről szólnia. Az államtitkár szerint 251 évvel 

ezelőtt is az önrendelkezés, az autonómia volt a székelyek legfontosabb politikai célja. „A 

megmaradás kerete és garanciája pedig ma is a székelyek önrendelkezése kell legyen. Ezért 

támogatja Magyarország kormánya a székelyek elidegeníthetetlen jogát az autonómiához” 

– fogalmazott.  

Székelyföldön a tudásátadásban van a leginkább szükség a magyar állam segítségére – 

közölte Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök Potápi Árpád Jánossal, a magyar 

kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárával azon a találkozón, melyet kedden este 

tartottak Madéfalván Csík-térségi polgármesterek, politikusok, egyházi elöljárók 

részvételével. „A helyi gazdaság működtetéséhez szükségünk van arra a háttértudásra, 

amely Magyarországon létezik. Nagyon sok kezdeményezést gyakorlatba ültettünk, csak 

még egy kis segítség kell” –fogalmazott a megyei elöljáró, példaként a családi és 

faluközösségi összefogást említve. Potápi Árpád János elmondta, hogy a magyar 

nemzetpolitika egyik fő pillére az oktatás, és fontosnak nevezte a szakmunkásképzés 

támogatását, akárcsak az egyházakét. Mint megjegyezte, éves szinten nagy összegeket 

különít el a magyar állam a határon túli egyházak támogatására. Az államtitkár a most 

kezdődő újabb hétéves uniós finanszírozási időszakot illetően optimista, mert a magyar 

kormány óriási pénzösszegeket hívhat le, és elmondása szerint ezekből akár határon túli 

intézmények és vállalkozások támogatására is irányítanak majd pénzt. 

Míg az elmúlt években a nemzetpolitika fő irányát a honosítás képezte, idéntől a 

szülőföldön való boldogulás támogatása kap nagyobb hangsúlyt, Magyarország a gazdaság 

irányába tereli a nemzetpolitikát – jelentette ki Sepsiszentgyörgyön Potápi Árpád János, a 

miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A magyarországi politikus ezt 

annak kapcsán mondta el, hogy a magyar kormány a külhoni magyar szakképzés évévé 

nyilvánította a 2015-ös esztendőt. A Tamás Sándorral, a Kovászna Megyei Tanács 

elnökével, illetve Antal Árpád polgármesterrel folytatott találkozón kifejtette, rendkívül 

fontos, hogy a fiatalok olyan szakmát válasszanak, amely révén képesek megteremteni a 

megélhetést családjuk számára. Potápi Árpád azt is elmondta, habár újdonságnak számít a 

nemzetpolitikában a gazdasági szempontok előtérbe helyezéséről és az európai uniós 

programok bevonásáról beszélni, olyan rendszert szeretnének kiépíteni, amely lehetővé 
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teszi a budapesti pályázást a külhoni magyar gazdasági szereplők számára is. Tamás 

Sándor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nagycsaládosokat támogató programokra van 

szükség, amelyek révén gyerekvállalásra ösztönzik a fiatalokat, illetve az oktatási, nevelési 

támogatás rendszerének átalakítására. Szükség lenne ugyanakkor arra a gazdasági és 

közigazgatási háttértudásra, tapasztalatra is, amellyel Magyarország és a magyar vezetők 

rendelkeznek, hiszen a jó példák, a bevált módszerek eltanulása a Székelyföldön is hasznos 

lehet, tette hozzá. A fiatalok itthon maradását és az aktív lakosság támogatását célzó 

programokat tartaná hasznosnak Antal Árpád is. A sepsiszentgyörgyi polgármester szerint 

élénkítő hatással lenne a gazdasági helyzetre a magyar vállalkozók bevonzása a 

Székelyföldre. 

 

Többség-kisebbség megállapodást kötne Kelemen Hunor 

Azt javasolja Kelemen Hunor a tavaszi parlamenti ülésszakban a romániai politikai 

pártoknak, hogy üljenek le az RMDSZ-szel, és kössenek egy többség-kisebbség 

megállapodást. A politikus által javasolt megállapodás rögzítené, hogy az elmúlt 25 évben 

honnan indult és hová jutott Románia a kisebbségi jogok terén. „Belefoglalnák, hogy a 

megszerzett jogok érvényesítése, gyakorlatba ültetése, a törvényeknek az alkalmazása a 

prioritás, visszafele nem léphetünk, az előrelépéshez pedig folyamatos párbeszédet kell 

folytatunk. Az szeretnénk, hogy vegyük ki a mindennapi politikai vitákból a kisebbségi 

kérdést. Kelemen leszögezte, az RMDSZ-nek nem áll szándékában zárójelbe tenni az 

erdélyi magyar közösség jogos törekvéseit. „Kérdés az, hogy lesz-e lehetőségünk, 

képességünk a többségi társadalmainkkal – és itt összességében a Kárpát-medencei 

magyar közösségekre gondolok – a párbeszédet, a bizalmi viszonyokat úgy alakítani, hogy 

ha áttörés nem is várható, de visszalépések ne történjenek; lehessen konszolidálni, 

gyakorlatba ültetni a megszerzett jogokat úgy, hogy ezek ne legyenek kitéve a mindenkori 

politikai vitáknak és játszmáknak” – magyarázta a többség-kisebbség megállapodásának 

szükségességét a politikus. Kelemen elmondta, az RMDSZ áprilisi tisztújító kongresszusáig 

– amelyen újra megpályázza az elnöki tisztséget – változtatásokat készítenek elő a 

szövetség politizálásában, és ezek a változtatások főként tartalmiak lesznek. Közölte, hogy 

olyan meggyőző közpolitikai megoldásokat kell keresniük, amelyekről az emberek elhiszik, 

hogy választ adnak a problémáikra.  

 

Tőkés új erdélyi magyar egységet hozna létre 

Tőkés László az erdélyi magyar politikai szervezetek stratégiai partnerségének a 

kialakítását, új erdélyi magyar egység létrehozását kezdeményezte egy pénteki nagyváradi 

sajtótájékoztatón. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerint az RMDSZ, a 

Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), valamint az EMNT és a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti önrendelkezés iránt elkötelezett képviselőinek 
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bátorságot kell venniük ahhoz, hogy a Románia megújulása irányába mutató „Johannis-

effektus” szellemében párbeszédet kezdjenek, megegyezésre jussanak egymással a közös 

nemzeti érdekek és célok szolgálatában. Az európai parlamenti képviselő elmondta, az 

erdélyi magyarság a kommunista diktatúra 25 évvel ezelőtti megdöntése idején is, és a 

tavaly novemberi elnökválasztáson is „a jó oldalon állt”. Úgy vélte, a 2015-ös évet a 

„Johannis-lelkiállapot” fogja jellemezni, és az erdélyi magyarokat is a rendszerváltozás 

folytatásának a szelleme vezérli majd. Tőkés László sérelmezte, hogy az RMDSZ a 

rendszerváltozás évfordulóján csak saját megalakulása évfordulóját ünnepelte. Úgy vélte, a 

szövetség vezetői a hőskor felidézésével akarják legitimálni jelenlegi politikájukat. Arra 

emlékeztetett, hogy maga is alapítója volt az RMDSZ-nek, mely az elmúlt 25 évben 

alaposan megváltozott. „Ez az RMDSZ nem az az RMDSZ” – jelentette ki.  

 

Megkapják a vonatkozó törvények fordítását az önkormányzatok 

Anyanyelvükön is hozzáférhetővé válik a felvidéki magyar önkormányzatok és azok 

képviselő-testületei számára több szlovákiai önkormányzati törvény, azok nyomtatott 

fordítását a napokban kézbesítik a magyarlakta településekre a Pro Civis polgári társulás 

kezdeményezésének köszönhetően - közölte az MTI-vel a szervezet csütörtökön. A Pro 

Civis legújabb kezdeményezésével részint a felvidéki magyar települések önkormányzati 

testületeinek munkáját akarja segíteni, hosszabb távon pedig azt szeretnék elérni, hogy a 

magyarok lakta régiókban bevett és természetes gyakorlattá váljon az anyanyelven való 

ügyintézés. „Mivel az állam nem tartja szükségesnek és fontosnak, hogy ezeket a 

képviselők és polgármesterek által leggyakrabban használt alapdokumentumokat a 

kisebbségek nyelvén is megjelentesse, ezért az általunk lefordított törvények hiánypótlóak” 

- mondta kezdeményezésükről Őry Péter, a Pro Civis polgári társulás elnöke. Kifejtette: a 

most postázott kétnyelvű alapcsomag a községi önkormányzati, az önkormányzatok 

gazdálkodásáról, valamint a helyi adókról szóló törvények hatályos, magyar és szlovák 

változatát tartalmazza. Hozzátette: a segédanyagot 3200 példányban, 512 

önkormányzatnak küldték ki, vagyis azt az összes olyan felvidéki településen megkapják a 

tavaly novemberi önkormányzati választások után megalakult új képviselő-testületek, ahol 

a magyar lakosság részaránya meghaladja a 20 százalékot. A Pro Civis társulásnak a 

mostani már a sokadik a magyar nyelvhasználatot ösztönző kezdeményezése a Felvidéken. 

Az elmúlt néhány évben egyebek mellett több tucat helyi és regionális önkormányzatokat 

érintő törvényt fordítottak le magyarra. Ezek elektronikus formában folyamatosan 

kerülnek fel a társulás www.onkormanyzas.sk címen elérhető honlapjára, ahonnan 

ingyenesen letölthetőek. 
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Berényi József: Pártonkívülieket a jelöltlistára! 

Vízválasztó lesz a 2016-os parlamenti választás a Magyar Közösség Pártja jövője, és ezáltal 

a szlovákiai magyarság szempontjából is – véli Berényi József elnök. Hat év kihagyást 

követően azonban reális esélye van annak, hogy a párt visszakerüljön a törvényhozásba. Az 

MKP párton kívüli személyiségek, szakemberek indításával szeretné vonzóbbá tenni 

jelöltlistáját. Berényi József elmondta, 2015 az MKP számára a parlamenti választásokra 

készülés éve is. A párt a felmérések szerint folyamatosan az 5 százalék környékén mozog, 

hol kicsivel a parlamenti küszöb alatt, hol fölötte. A választások eredményét nagyban 

befolyásolhatja majd a részvétel: ha alacsony lesz a részvételi arány, de a magyarok 

nagyobb számban járulnak urnákhoz, az MKP ott lesz a törvényhozásban. Fordított 

esetben nem. „Sokan új arcokat várnak, erre nekünk reagálni kell. Befutó helyen kell nem 

párttagot is indítani a listán. Ezt azonban az országos elnökségnek és az országos 

tanácsnak is jóvá kell hagynia. Pénteken az elnökség egyhangúlag elfogadta, hogy az első 

tíz hely egyikére ilyen személy kerüljön. Ez még mindig csak egy javaslat. Tárgyalnunk kell 

emberekkel, intézményekkel, hogy ki az, aki ezt vállalja, azonosulva a programunkkal, 

elképzeléseinkkel, a párt identitásával. Ez lesz az elkövetkező hónapok feladata. bízom 

benne, hogy ezt az országos tanács is elfogadja” – jelentette ki Berényi, hozzátéve, hogy 

elképzelései szerint több pártonkívüli is szerepelne a jelöltlistán. Arra a kérdésre, hogy 

mivel szeretné az MKP meggyőzni a felvidéki magyarságot, hogy a párt által decemberben 

közétett önkormányzati vagy autonómia- koncepció megvalósításának szükségességéről 

mivel akarja meggyőzni, Berényi elmondta, elsősorban azzal, hogy 1991 óta folyamatosan 

csökken az itt élő magyarok száma és aránya. Az asszimilációs folyamatok erősek, ahogyan 

az elvándorlás is. „Hogy mindezt megállítsuk, bizonyos kozmetikai változások már nem 

elegendők. Nem az ország szétveréséről, nem a szlováksággal szembeni aktivitásról van 

szó, hanem arról, hogy a nyugat-európai tapasztalatok azt mutatják, egy nemzeti közösség, 

egy kisebbség akkor tudott megmaradni, ha olyan intézményi rendszereket tudott 

létrehozni magának, persze a többség jóváhagyásával, melyekben teljes mértékű identitás-

megőrzés, nyelvhasználat lehetséges, s valaki magyar emberként is irányító pozícióba 

kerülhet” – nyilatkozta az MKP elnöke. Kifejtette, hogy a párt idevonatkozó 

dokumentumában speciális státusú önkormányzat, ha úgy tetszik megye létrehozását 

javasolják a tömbmagyarság számára. Ahol a magyarság aránya 50 százalék alatti , ott 

pedig személyi elvű önkormányzatot sürgetnek, elsősorban a kultúra és az oktatás terén. 

„Semmi ördögtől valót nem tartalmaz ez a dokumentum, hanem egy olyan 

intézményrendszert, melyet Nyugat-Európában számtalan helyen sikeresen alkalmaznak" 

– érvelt Berényi. Kérdéses azonban, hogy meg lesz-e ennek megvalósításához a többségi 

politikai akarat, vagy marad az asszimiláció. A pártelnök szerint, ha e téren nem lesz 

előrelépés az elkövetkező 5-10 évben, azaz nem engedik meg, hogy saját intézményes 

rendszert működtessünk ki, akkor a szlovák többség számára is egyértelmű lesz, hogy a mi 

jövőnk a békés asszimiláció. 
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Az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon 

Az 1942-es razzia áldozataira emlékeztek ma Csúrogon, a Tisza parti emlékműnél. A 

magyar katonák 73 évvel ezelőtt kevesebb mint egy hónap alatt több ezer civilt öltek meg a 

Sajkás-vidéken, az áldozatok többsége szerb volt, de voltak köztük németek, horvátok is. A 

megemlékezésen koszorút helyezett el a Tisza melletti emlékműnél Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete, Milivoj Vrebalov, a Vajdasági Képviselőház alelnöke és 

Čedomir Božić, Zsablya község elnöke. A megemlékezésen részt vettek még a szerb 

hadsereg szárazföldi hadereje első brigádjának képviselői, a Vajdasági Magyar Szövetség 

képviseletében Pál Károly ügyvezető alelnök és Egeresi Sándor, a VMSZ tartományi 

parlamenti frakcióvezetője, valamint Csúrog Helyi Közösség és a Razzia 1942 

Emléktársaság képviselői, tudósít a Tanjug. 

 

Büntetés vár a kettős állampolgárokra Ukrajnában 

Hamarosan büntetéssel kell számolniuk azoknak az ukrán állampolgároknak, akik kettős 

állampolgárokként lépik át Ukrajna és az Európai Unió határát, miután az ukrán-magyar 

határon bevezetik a közös vámellenőrzést - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszter hétfőn Ungváron. Egy szoboravatást követően, az ungvári várban tartott 

sajtótájékoztatóján Pavlo Klimkin kifejtette: hamarosan véget vetnek a kettős 

állampolgárság gyakorlatának. „Mindenkinek tiszteletben kell tartania az ukrán 

törvényeket, minden kettős állampolgárnak tudnia kell, hogy le fogják leplezni, és meg 

fogják büntetni” - tette hozzá Klimkin. 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes erre reagálva elmondta, 

hogy  „Az ukrán külügyminiszter úr egészen biztos lehet abban, hogy Magyarország 

semmiben nem lesz partner, ami akár a legcsekélyebb mértékben is veszélyeztetné a 

kárpátaljai magyarok érdekeit”  

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nem tart attól, hogy az ukrán 

hatóságok büntetni fogják azokat a kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarokat, akik 

magyar útlevéllel lépik át az ukrán-magyar határt - közölte Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke, az ukrán parlament képviselője Ungváron. Brenzovics Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszter Kárpátalján nagy visszhangot keltő hétfői ungvári kijelentésére reagált, 

amely szerint az ukrán-magyar határon hamarosan bevezetendő közös vámellenőrzés 

lehetővé teszi majd a kettős állampolgársággal rendelkező ukrán állampolgárok 

leleplezését és megbüntetését, mivel szerinte az ukrán alkotmány és törvények tiltják a 

kettős állampolgárságot. 
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