
Potápi fontosnak nevezte, hogy 
a kormány meg tudta erősíteni 
a magyarságot

▾  FOTÓ: VAJDA JÁNOS/MTI

#nemzet  #koncert  #fesztivál
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Pótolni próbálják Tusványost
Potápi: Magyarnak lenni egyre inkább előnyt jelent

Potápi Árpád János a korona-
vírus-járvány miatt elmaradt 
Bálványosi Szabadegyetem 

és Diáktábor (Tusványos) helyett 
megtartott találkozón hangsúlyoz-
ta, akkor lehetnek erősek a Kárpát- 
medencei magyar közösségek, ha 
Magyarország gazdaságilag, morá-
lisan és politikailag is erős. Az ál-
lamtitkár fontosnak nevezte, hogy a 
kormány meg tudta erősíteni a ma-

gyarságot, a magyar nemzeti 
közösségeket a Kárpát-me-
dencében és a diaszpórá-
ban. „A magyarságnak 
minden lehetséges politikai 
színtéren képviseltetnie kell 
magát ahhoz, hogy intézmé-

nyeit erősíteni tudja, például 
az oktatás, a kultúra és a sport terü-
letein” – mondta. Potápi Árpád Já-
nos úgy fogalmazott: Magyarország 
minden magyar otthona, éljenek 
bárhol is a világban; a magyar nem-
zet immáron egységes világnemzet. 
Az elmúlt évek támogatáspolitiká-
járól szólva hangsúlyozta, az egész 
Kárpát-medencében nincs olyan 
magyarlakta település, amely vala-
milyen támogatást ne kapott volna. 
Emlékeztetett, hogy a tavalyi nem-
zeti összetartozás éve után az idei a 
nemzeti újrakezdés éve.

Változó helyzetben 
a kisebbségek

A Tájkép csata közben – Külhoni 
pártelnökök kerekasztala című be-
szélgetésen Brenzovics László, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szö-
vetség elnöke elmondta, Ukrajna 
mára Európa legszegényebb orszá-
gává vált, ahol az elmúlt évek jog-
szabályváltoztatásainak következ-
ményeként megszűntek a nemzeti 
kisebbségek jogai. Hangsúlyozta, 
az utóbbi időszakban megrendül-
ni látszanak azok a „nemzetközi 
fogódzók”, amelyektől korábban 
segítséget reméltek a kisebbsé-
gek jogainak védelme érdekében. 
Brenzovics László ugyanakkor 
köszönetet mondott a magyar kor-
mánynak a határon túli magyar-
ságnak nyújtott támogatásokért.

Pásztor István, a Vajdasági Ma-
gyar Szövetség (VMSZ) elnöke úgy 
fogalmazott, a koronavírus-jár-
vány bebizonyította, nem igaz, 
hogy politika nélkül lehet élni és 
boldogulni, ennek eredményeként 
pedig a VMSZ harminc éve nem 
látott eredményt ért el a szerbiai 
választáson. Forró Krisztán, a fel-
vidéki Magyar Közösség Pártjának 
(MKP) elnöke elmondta, az utób-

bi időben hiába kérték a szlovák 
kormánytól a kisebbségek helyze-
tének javítását, ez annak ellenére 
nem történt meg, hogy lett volna 
lehetőség rá. Jankovics Róbert, a 
Horvátországi Magyarok Demokra-
tikus Közösségének elnöke hang-
súlyozta, szervezetüknek a tavalyi 
parlamenti választáson sikerült 
megőriznie korábbi pozícióját, és 
tovább tudták mélyíteni együtt-
működésüket az ottani jobbközép 
kormánnyal.

Horváth Ferenc, a Muravidéki 
Magyar Önkormányzati Nemzeti 
Közösség elnöke közölte: harminc 

év után először tudtak egy valóban 
gyakorlatias megállapodást kötni 
a szlovén kormánnyal, ami a ma-
gyarországi forrásokkal kiegészítve 
nagy segítséget jelent a muravidéki 
magyar közösségnek.

Csomortányi István, az Erdélyi 
Magyar Néppárt elnöke hangsú-
lyozta, támogatják a gyermek-
védelemről szóló magyarországi 
népszavazást, és mindent megtesz-
nek, hogy a lehető legtöbb erdélyi 
kettős állampolgár részt vegyen 
azon, valamint öt nemmel szavaz-
zon a feltett kérdésekre. Szólt arról 
is, hogy reményeik szerint néhány 

hónapon belül jogilag is létrejöhet 
az Erdélyi Magyar Szövetség az Er-
délyi Magyar Néppárt és a Magyar 
Polgári Párt egyesülésével. Tánczos 
Barna, Románia RMDSZ-es környe-
zetvédelmi minisztere úgy értékelt, 
eredményes volt az utóbbi év az 
erdélyi magyarságnak. A romániai 
kormányban „nem vagyunk tájba 
simulók” – fogalmazott, hozzátéve, 
bízik abban, hogy a jelenlegi kabi-
net hosszú távon is hivatalban ma-
radhat. Tánczos szólt arról is, hogy 
a jövő évi tusványosi találkozón 
már biztosan nem kell majd a med-
véktől tartaniuk a résztvevőknek.

Tizenhárom zenekar versenyez 
a díjakért ebben az évben

▴  K O R Á B B I  F E L V É T E L :  
     B E L I C Z A Y  L Á S Z L Ó
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A székelyudvarhelyi Márton Áron 
téren augusztus 13-a és 15-e kö-

zött fog bemutatkozni az a tizenhá-
rom zenekar, amely a július 15-ei je-
lentkezést követő meghallgatás után 
továbbjutott a második fordulóba – 
adják hírül a szervezők. 

Bár a meghallgatásra 18 ha-
zai zenekar nevezett be, köztük 
székely udvarhelyi előadók is, a 
szakmai zsűri tagjai az első fordu-

lót követően tizenhármat 
javasoltak az augusztusi 
meghallgatásra, így ebben 
az évben székelyudvar-
helyi zenekar nem vesz 
részt a helyi szervezésű 

versenyen. Az idei Siculus 
Fesztivál versenyének mezőnyébe 
több helyről érkeznek résztvevők: 

Marosvásárhelyről, a Nagyenyed 
környéki Magyarlapádról, Gyergyó-
szárhegyről, a Nagyvárad melletti 
Hegyközszentimréről, Nagyvárad-
ról, Kolozsvárról, Szászrégenből, 
Sepsiszentgyörgyről, de a márama-
rosi Felsőbányáról származó zene-
kar is lesz a fellépők között. A te-
hetségkutató nyertes zenekara 1000 
eurós Siculus-nagydíjban, további 
négy díjazott 500–500 euró értékű 
elismerésben részesül – idén a díjak 
értékében az együttesek stúdiófelvé-
teleket készíthetnek –, továbbá érté-
kes nyereményekkel, valamint más 
fesztiválokon való bemutatkozási 
lehetőséggel térhetnek haza a fellé-
pők. A fesztivál nagydíjasa ugyan-
akkor magáénak tudhat majd egy 
fellépést a Petőfi -színpadon valame-
lyik magyarországi nagyfesztiválon 
– útiköltség, szállás, illetve ellátás 
fedezésével – valamint egy komplex 
promóciós csomagot a frekventált 

magyarországi kulturális felülete-
ken: interjúk, megjelenések online 
és offl  ine, televízióban, rádióban, a 
Petőfi  Kulturális Ügynökség felaján-
lásának köszönhetően.

Székelyudvarhelyi együttesek nélküli Siculus
• Székelyudvarhelyi versenyző részvétele nélkül rajtol 
idén az erdélyi magyar zenekarok seregszemléjének is 
nevezett Siculus Fesztivál.

• A kormány az elmúlt tíz-tizenegy évben közös erő-
vel újraegyesítette a magyar nemzetet, ennek eredmé-
nyeként magyarnak lenni hátrány helyett egyre inkább 
előnyt jelent mindenhol a Kárpát-medencében – jelen-
tette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára pénteken Sátoraljaújhelyen, a Kárpát-me-
dencei Nyári Szabadegyetem nevű rendezvényen.

Magasra tették a lécet

Remek hangulatot teremtett a Follow The Flow szombat este Csíkszentsi-
monban, a Tiltott Csíki Sör Manufaktúra által szervezett Tiltott Fesztivá-
lon. A 2016-ban alakult együttes fellépésére számos székelyföldi rajongó 
volt kíváncsi, illetve magyarországi hírességek is jelen voltak, többek 
között a Mi kis falunk című sorozatban Dórit alakító Ripli Zsuzsanna és 
a VV Béciként megismert, azóta Young G művésznevet használó rapper, 
Rácz Béla is. A koncertre legnagyobb számban fiatalok látogattak el, akik 
végigtombolták a fellépést, folyamatosan együtt énekelve a slágereket a 
zenekarral. Nem tudja senki című dalukat, melynek köszönhetően öt évvel 
ezelőtt berobbantak a köztudatba, a visszatapsolást követően adták elő, 
a közönség legnagyobb örömére. (Iszlai Katalin)
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