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Elkezdődött Budapesten teg-
nap az „Egy vérből vagyunk” 
jótékonysági futás, a 600 kilo-
méteres, 6 napon át tartó táv 
teljesítésével a Maros megyében 
található magyarfülpösi reformá-
tus diákotthon lakóit segítik. Az 
eseményen Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős állam-
titkár hangsúlyozta: a véradással 
és a jótékonysági futással ráirá-
nyítják a fi gyelmet a nemzeti 
összetartozásra.

 » KRÓNIKA

A múlt év a nemzeti összetarto-
zásé volt, az idei pedig a nem-
zeti újrakezdésé – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára tegnap Budapes-
ten, az „Egy vérből vagyunk” jóté-
konysági futás rajtjával egybekötött 
sajtótájékoztatón. A futáson részt 
vevő Potápi Árpád János hangsúlyoz-
ta: a véradással és a jótékonysági fu-
tással „ráirányítjuk a fi gyelmet a nem-
zeti összetartozásra”. Nincs is szebb 
nemzeti újrakezdés annál, mint hogy 
újra együtt lehetnek, és a futással is 
ehhez járulnak hozzá – jegyezte meg 
a politikus. Közölte: az idén a 600 ki-

lométeres, 6 napon át tartó táv telje-
sítésével a Maros megyében található 
magyarfülpösi református diákotthon 
lakóit segítik. Reményét fejezte ki, 
hogy minél többen csatlakoznak hoz-
zájuk. Fontosnak nevezte a vérellátás 
biztonságosságát, s azt is, hogy évről 
évre felhívják a fi gyelmet a Magyar-
országon és a Kárpát-medencében 
élő nehéz sorsú emberekre. Herczegh 
Anita, a köztársasági elnök felesége 
– aki vért adott az eseményen – azt 
hangsúlyozta: aki kész másoknak, 
ismeretleneknek vért adni, az mások 
életét, egészségét tudja megmenteni 
ezzel. „A véradás kifejezi az összetar-
tozásunkat, egymásra utaltságunkat, 
de kifejezi az egymás iránti felelősség-
vállalásunkat is” – fűzte hozzá. Mint 
mondta, ő maga is vallja Kiplingnek A 
dzsungel könyvében szereplő monda-
tát, hogy „egy vérből valók vagyunk”, 
ezért ad rendszeresen vért. Herczegh 
Anita arról is beszélt, a magyarok az 
elmúlt százegy évben megszenved-
ték azt, hogy „határok választanak el 
minket egymástól”, ezért vált fontos-
sá, hogy „megerősítsük a közössége-
ink közti kapcsolatokat, és kifejezzük 
összetartozásunkat”. Úgy vélte: a ví-
rushelyzet azt is megmutatta, mennyi 
jó szándékú, önzetlen ember él közöt-
tünk. „Tudományos kutatások igazol-
ják, hogy katasztrófák után csökken a 
bűncselekmények száma, az altruiz-

mus viszont nő, ami azt jelenti, hogy 
a katasztrófák túlélői készebbek az 
összefogásra, az önzetlen segítség-
nyújtásra” – hangoztatta Áder János 
államfő felesége.

Gui Angéla, az Egy Vérből Vagyunk 
Alapítvány alapítója elmondta: az 
eseményük mottója, hogy „állandó si-
ránkozás helyett segítsünk másokon”. 
Hozzátette: a pandémia miatti lezárá-
sok során sokan éltek át nehéz pilla-
natokat, de akik másokon segítettek, 
átélhették a segítségnyújtás örömét. 
Mint mondta, abban hisz, hogy máso-
kon segíteni a legjobb dolog a világon. 
Jelezte: az elmúlt 5 évben már 5000 ki-
lométert futottak, idén 6 nap alatt 600 
kilométert tesznek meg, hogy felhívják 
a fi gyelmet a véradás fontosságára és 
a határon túli magyarokkal való össze-
tartozásra. A futók péntek este Romá-
niába érkeznek, a következő állomá-
suk a Partiumi Keresztény Egyetem, 
ahová adományként sporteszközöket 
visznek. Vasárnap délután érkeznek 
a tervek szerint Kolozsvárra, az idén 
húszéves Sapientia Erdélyi Magyar 
Tudományegyetemhez, ahol Románia 
miniszterelnök-helyettese és sport-
minisztere fogadja őket; mindketten 
magyarok. Hétfőn érkeznek Magyar-
fülpösre, ahol 45 gyerek tanul magya-
rul, akikről a szüleik nem tudnak vagy 
akarnak gondoskodni. Nekik sporttá-
bort is szerveznek majd.
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POTÁPI A MAGYARFÜLPÖSRE INDULÓ FUTÁS RAJTJÁN: AZ IDEI A NEMZETI ÚJRAKEZDÉS ÉVE

Jótékonyság az összetartozásért

Egy vérből vagyunk: jótékonysági futás indult Budapestről a magyarfülpösi szórványkollégiumért

Hazudik
az igazságügyi miniszter

Annyira rákattantak a Mentsétek meg Romániát 
Szövetség (USR) vezető politikusai a Magyaror-
szág elleni hangulatkeltésre, hogy lassan min-
denről Orbán Viktor és a magyar kormány jut 
eszükbe. A politikai játszmákba, a véleménynyil-
vánításba ez bőven belefér, a probléma a hazug 
állításokkal van. Néhány nappal ezelőtt Dacian 
Cioloș, az USR társelnöke, az Európai Parlament 
liberális pártokat tömörítő frakciójának jelenlegi 
vezetője lelkesen közölte a hírt, miszerint az Eu-
rópai Bizottság felfüggesztette Magyarország eu-
rópai uniós helyreállítási tervét, amelynek célja a 
koronavírus-járvány utáni gazdasági visszaesés 
ellentételezése. A volt miniszterelnök állítását 
gyorsan cáfolta az illetékes biztos. Cioloș tehát 
hazudott.

Kedden Stelian Ion USR-s igazságügyi minisz-
ter igyekezett Magyarországot is belekeverni a 
bírák és ügyészek által elkövetett bűncselekmé-
nyeket vizsgáló különleges ügyészség felszá-
molása körül kialakult, az RMDSZ-szel folytatott 
vitába. „Azon gondolkodom, a partnereink vagy 
a szomszédaink közül kinek állhat érdekében, 
hogy ne vegyenek fel a schengeni övezetbe” – 
dobta be a klasszikus soviniszta aduászt a tár-
cavezető. Magyarország nevének elhangzása 
nélkül is nyilvánvaló, hogy a Romániával szom-
szédos két uniós tagország közül nem a szintén 
Schengen felé tartó Bulgária a románellenes go-
nosztevő. A gond az igazságügyi miniszter ütős 
kĳ elentésével az, hogy valótlan.

Hosszasan lehetne idézni Szĳ jártó Péter nyi-
latkozatait Románia schengeni csatlakozásának 
magyar támogatásáról, mégis inkább azt java-
soljuk Stelian Ionnak, a következő kormányülés 
előtt kérdezze meg ezzel kapcsolatban kollégá-
ját, Bogdan Aurescut. A román diplomácia ve-
zetője ugyanis áprilisban, Gyulán nyilvánosan 
köszönte meg az Orbán Viktor vezette kormány 
külügyminiszterének Magyarország támogatá-
sát. És miért ne lenne érdeke Magyarországnak 
Románia schengeni csatlakozása, amikor az a 
még zökkenőmentesebb kapcsolattartást segíte-
né elő az erdélyi magyarokkal?

Stelian Ion nyilván tudja, hogy Románia, vala-
mint Bulgária eredetileg 2011 tavaszára tervezett 
schengeni csatlakozását elsősorban Franciaor-
szág és Hollandia ellenzi az EU által szabott fel-
tételek teljesítése ellenére. Ugyanez a két uniós 
tagállam támadja a leghevesebben Magyarorszá-
got is. Az USR éppenséggel Budapesttel karöltve 
védhetné érdekeit az unión belül egyre mélyülő 
Nyugat-Kelet konfl iktusban. Figyelhetne például 
arra a nemrég közölt felmérésre, amely szerint a 
romániai megkérdezettek 64,8 százaléka azon a 
véleményen van, hogy Romániának meg kell vé-
denie nemzeti érdekeit, ha azok nincsenek össz-
hangban az európai uniós szabályokkal.  

Az európai liberális fősodor romániai hangja, 
az USR csillogó tekintettel száll táncba Stras-
bourgban a férfi ak szüléséért, Bukarestben pe-
dig szemrebbenés nélkül kapja elő a magyarkár-
tyát. Teszi mindezt primitív és hazug érvekkel.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Az egységes fellépés fontosságát 
hangsúlyozta a kisebbségi jog-

védelemben a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri 
biztosa a témában rendezett online 
nyári egyetemen tegnap. Amint az 
MTI beszámolt róla, Szilágyi Péter a 
Kisebbségi Jogvédő Intézet budapes-
ti tanácskozásán azt mondta: nagy 
szükség van a kisebbségvédelmi is-
meretekre. A magyar kormány 2010 
óta a kétoldalú kapcsolatokban, a 

nemzetközi fórumokon egyaránt ki-
áll a határon túli magyarságért, sok 
országnál azonban visszarendeződés 
tapasztalható. A határon túli magya-
rok sokszor jogsértéseket szenvednek 
el, meglévő kollektív jogaiktól fosztják 
meg őket – mutatott rá a Kisebbségvé-
delem Európában 2021 címmel tartott 
rendezvény nyitónapján. A legerőseb-
ben ez Kárpátalján jellemző – fűzte 
hozzá, példaként a nyelvtörvényt, az 
őshonos népekre vonatkozó jogsza-
bályokat említve. A külhoni régiókban 
is szükség van olyan szakemberekre, 

akik folyamatosan monitorozhatják a 
kisebbségvédelemmel összefüggő jog-
szabályokat, egységes Kárpát-meden-
cében gondolkodnak – hangsúlyozta. 
Kitért arra, hogy hivatalosan 12 millió 
magyarral számolhatnak a Kárpát-me-
dencében. A tömbmagyarság és a 
szórványmagyarság egyaránt fontos 
a kormánynak. Kiemelt jelentőségű, 
hogy az utóbbiakat is megtartsák ma-
gyarságukban – mondta, kiemelve: "a 
diaszpórában is rengeteg honfi társunk 
él", így beszélhetnek összesen 15 mil-
liós magyarságról. Hangsúlyozta: 2010 

óta minden szakpolitikai ágazatban 
jelen van a nemzetpolitika, és min-
den tárcánál van kapcsolódási pont. 
Szilágyi Péter beszámolt arról, hogy a 
külhoni magyarsággal a legfontosabb 
kapcsolattartó fórum a Magyar Állan-
dó Értekezlet és a Magyar Diaszpóra 
Tanács. A 2010 óta elfogadott legjelen-
tősebb jogszabályok között említette 
a magyar állampolgársági törvényt. 
Több mint 1,1 millió új magyar állam-
polgár van már, és minden magyar 
egyaránt fontos – jelentette ki a mi-
niszteri biztos.

Miniszteri biztos: egységes fellépés kell a kisebbségi jogvédelemben

 » A tömbma-
gyarság és a 
szórványmagyar-
ság egyaránt 
fontos a magyar 
kormánynak. 
Kiemelt jelen-
tőségű, hogy az 
utóbbiakat is 
megtartsák ma-
gyarságukban. 




