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Potápi: évről évre bővülő források a határon túli magyarság 
támogatására 

Évről évre jelentősen bővülő források állnak rendelkezésre a határon túli magyarság 

támogatására - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkára az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn Budapesten. A 

nemzetpolitikai államtitkár kifejtette: 2010 előtt 9,1 milliárd forintot fordított az akkori 

szocialista-liberális kormány nemzetpolitikai célokra, ezt követően a határon túli 

támogatások összege folyamatosan nőtt, és azóta megtízszereződött. Látványos a 

különbség - értékelt. Rámutatott: a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kezelt előirányzat 

2019-ben a duplájára nőtt, és meghaladta a 70 milliárd forintot. Erdélyi Rudolf Zalán, az 

alapkezelő vezérigazgatója hozzátette: tavaly 6600 támogatási szerződést kötöttek, ami 

több mint 17 százalékos növekedés jelent. Nemzetpolitikai támogatások részeként 60 

milliárd feletti összegről döntöttek, a nyílt pályázatokat hasonló összeggel hirdették meg, 

mint 2018-ban. 82 intézmény és 12 program minősítettek nemzeti jelentőségűnek - 

ismertette. Kitért arra is: 351 programot ellenőriztek helyszínen, a támogatott 

tevékenységek megvalósítása megfelelő volt. A nemzetpolitikai államtitkár meghallgatásán 

beszélt arról is, hogy az idei az erős magyar nemzeti közösségek éve. Kitért arra, hogy 225 

ezer kisdiák anyanyelvi oktatását támogatták, 140 új óvoda és bölcsőde építését járultak 

hozzá, több mint 200 intézmény felújítását segítették. 

 

Átadták a felújított bonyhádi székely emlékparkot 

A felújított bonyhádi székely emlékpark átadásán Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár hangsúlyozta, a park kitárt székely kapuja a nyitottságot jelképezi, az 

„elfogadást és mindenki iránt tanúsított tiszteletet”. A völgységi városban 1995-ben székely 

kaput állított, majd mellette parkot hozott létre a Bukovinai Székelyek Országos 

Szövetsége, amely az 1944-ben Magyarországon otthonra talált népcsoport történetét idézi 

fel. A park átadásán, mintegy kétszáz ünneplő előtt az államtitkár többek között arról 

beszélt, hogy a nemzeti összetartozás évében a trianoni békediktátum mellett azokra is 

emlékezik a magyarság, akik az elmúlt száz évben mindent megtettek a nemzetért. 

Elmondta: 25 éve a város központjában állították fel a park székely kapuját, így az ott élők 

és a Bonyhádra érkezők láthatják, van egy népcsoport, amely bár nem innen származik, de 

áttelepülése óta a város meghatározó része. A parkban azt az öt bukovinai falut – 

Fogadjistent, Istensegítset, Hadikfalvát, Józseffalvát és Andrásfalvát – jelképező kopjafa 

áll, ahonnan a Magyarországra települt székelyek származnak.  
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A magyar politikai jelenlét számokban: közzétették a helyhatósági 
választások végeredményét  

Csaknem két héttel a szeptember 27-ei romániai önkormányzati választások után 

szombaton a központi választási bizottság (BEC) közzétette honlapján a voksolás hivatalos 

végeredményét. Az RMDSZ megyei és bukaresti listáira összesen 381 445-en voksoltak, ez 

az országosan leadott csaknem 7 millió 850 ezer érvényes voks 4,86 százaléka. Az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP), a Magyar Polgári Párt (MPP) és általuk létrehozott Erdélyi 

Magyar Szövetség (EMSZ) megyei jelöltlistáira együttesen 31 949-en szavaztak, ez 

országos szinten a voksok 0,41 százalékát jelenti. Az RMDSZ 92 megyei tanácsosi 

mandátumot szerzett (hárommal kevesebbet, mint 2016-ban), az EMNP-nek és az MPP-

nek pedig hét megyei tanácsosa lesz (eddig 12 volt). A magyar pártok megyei listáira adott 

voksok csaknem 92 százalékát kapta az RMDSZ (négy százalékpontot javítva 2016-hoz 

képest), a fennmaradó 8 százalékon pedig az MPP és az EMNP osztozott. A magyar pártok 

megyei és fővárosi jelöltlistái által összesített 413 394 szavazat országos szinten az 

érvényes voksok 5,27 százalékát teszi ki. A legutóbbi népszámláláson Románia állandó 

lakosságának 6,5 százaléka vallotta magát magyarnak. Települési szinten a magyar 

pártokra leadott szavazatok valamivel több, mint 89 százalékát kapta az RMDSZ, míg az 

EMSZ-be tömörült politikai alakulatok a voksok csaknem 11 százalékát összesítették.  

 

Potápi: ha közös erővel küzdünk, semmi nem törhet meg 

Magyarnak lenni a Kárpát-medencében ma már nem hátrány, hanem egyre inkább előny, 

és ha a magyarság nem adja fel a reményt, ha közös erővel tud küzdeni, akkor nincs erő, 

amely megtörheti a nemzetet - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden az aradi megbékélés parkjában. Az idei 

gyásznapon a koronavírus-járvány miatt csak korlátozott számban vehettek részt a 

megemlékezők, akik egymástól távol, maszkot viselve hallgathatták a beszédeket, 

helyezhették el koszorúikat, gyertyáikat. A magyar szabadságharc 171 éve kivégzett 13 

vértanújának tiszteletére emelt Szabadság-szobor mellett elmondott beszédében Potápi 

Árpád János azt hangsúlyozta, hogy Arad nemcsak az itt élőké, hanem minden magyaré is. 

Azt a szakadékot jelképezi, amelyet azért ástak, hogy belezuhanjon a magyar nemzet - 

mondta. A nemzet ennek ellenére túlélte a vesztes huszadik századot is. "Ma minden 

esélyünk megvan arra, hogy a huszonegyediket megnyerjük" - jelentette ki a politikus. 

Megemlítette: az elmúlt 10 évben óvodák, iskolák, templomok, közösségi terek újultak meg 

és épültek. Egységes Kárpát-medencei teret sikerült létrehozni a kultúrában, az oktatásban 

és a gazdaságban is. "Közösen értük el azt, hogy magyarnak lenni a Kárpát-medencében 

ma már talán nem hátrány, hanem egyre inkább előny" - fogalmazott az államtitkár.  
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Magyar támogatásból épült új óvodákat avattak a nagyváradi 
egyházmegye területén  

A Nagyváradi Római Katolikus Egyházmegye területén magyar állami támogatással 

felépített első két új óvodát avatták fel pénteken. A szentjobbi és a kárásztelki óvoda 

avatásán részt vett Böcskei László megyéspüspök és Grezsa István, a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program koordinálásáért is felelős miniszteri biztos. A miniszteri biztos a 

két esemény között az MTI-nek elmondta: Szentjobbon hatvan férőhelyes, három 

csoportos, Kárásztelkén pedig 52 férőhelyes, két csoportos katolikus óvodát építettek. 

Mindkét létesítmény megvalósítását megközelítőleg 130 millió forinttal támogatta a 

magyar állam. Hozzátette: a nagyváradi püspökség területén kilenc helyszínen vállaltak 

óvodaépítést több mint egymilliárd forintos forrással. Grezsa István elmondta: a magyar 

állam által finanszírozott óvodafejlesztési program Erdélyben 464 óvodát érint. A szám 

magába foglalja 88 teljesen új óvoda felépítését is. Hozzátette: a 2022 végéig tartó 

ötesztendős program keretében eddig 352 erdélyi óvoda újult meg, vagy épült fel. 

 

Iktatta a parlamenti választásokon való induláshoz szükséges 
aláírásokat az RMDSZ  

Az RMDSZ leadta a Központi Választási Irodában (BEC) a kevesebb mint egy hét alatt 

összegyűjtött közel 153 ezer támogató aláírást – tette közzé Facebook-oldalán Kelemen 

Hunor szövetségi elnök. A politikus megjegyezte: rekordidő alatt sikerült összegyűjteniük 

az aláírásokat, mert melléjük álltak a magyar emberek, egyértelművé tették, hogy 

fontosnak tartják a magyar képviseletet a parlamentben. „Köszönjük a támogatást! 

Köszönjük azoknak, akik aláírtak, akik gyűjtötték az aláírásokat, és azoknak is, akik 

megszólítottak még egy embert, barátot, ismerőst, szomszédot” – írta Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ elnöke szerint december 6-án van egy közös feladat: bebizonyítsák azt, hogy 

„közösségünket nem lehet megkerülni, amikor döntéseket hoznak. Mi biztonságban 

akarjuk tudni a magyar embereket, ugyanakkor stabilitást akarunk ennek az országnak, ez 

mindannyiunk érdeke. Arra kérem Önöket, ilyen lendülettel támogassanak bennünket a 

következő időszakban is!”. 

 

Úzvölgyi temető: jogerősen pert nyert Csíkszentmárton 
Dormánfalva ellen  

A marosvásárhelyi ítélőtábla megfellebbezhetetlenül kimondta: törvényes a 

csíkszentmártoni önkormányzatnak az a határozata, amellyel község közvagyonává 

nyilvánította az úzvölgyi katonatemetőt és a magyar hadsereg által a második világháború 

idején épített egykori kaszárnyákat. A jogerős ítéletről Gergely András, a Hargita megyei 

település polgármestere számolt be a Borboly Csaba megyei tanácselnök Facebook-oldalán 
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kedden közzétett videóban. Tájékoztatása szerint a marosvásárhelyi ítélőtábla 

megerősítette a Hargita megyei törvényszék idén áprilisban hozott alapfokú határozatát. 

Ez azt jelenti, hogy a Bákó megyei Dormánfalva (Dărmănești) végérvényesen elveszítette a 

Csíkszentmárton ellen indított perét. 

 

Szijjártó: a felvidéki magyarság továbbra is számíthat a magyar 
kormány támogatására és segítségére 

A felvidéki magyarság továbbra is számíthat a magyar kormány támogatására és 

segítségére – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután 

Pozsonyban tárgyalt Forró Krisztiánnal, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

elnökével. „Magyarország kormánya továbbra is azt vallja, hogy nem nekünk, Budapestről 

kell megmondani, hogy mi a jó a határon túli magyar közösségeknek. Sokkal célravezetőbb 

az, ha megkérdezzük tőlük, hogy milyen segítségre van szükségük. Az elmúlt tíz 

esztendőben ezt a nemzetpolitikai irányvonalat követtük, és hogyha végignézünk a 

határainkon túl, a szomszédos országok területén élő magyar nemzeti közösségek jelenlegi 

állapotán, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy ez a helyes politika” – mondta a politikus. 

Magyarország kapcsolata soha nem volt olyan jó Szlovákiával, mint jelenleg, aminek 

természetes haszonélvezői a felvidéki magyarok is. „Azon leszünk, hogy a két ország 

kapcsolatait továbbra is legalább ezen a szinten tartsuk” – mondta Szijjártó Péter. 

Rámutatott arra, hogy sok tartalmi és szimbolikus siker is ünnepelhető, legutóbb ilyen volt 

a Monostori híd Komáromnál. A tárcavezető felhívta a figyelmet arra, hogy a Felvidéki 

Gazdaságfejlesztési Program keretében a kormány eddig 3800 ottani vállalkozás 

pályázatát támogatta, 21 milliárd forintnyi költségvetési forrást küldött a Felvidékre, 

amiből 41 milliárd forintnyi beruházás jött létre. „Abban maradtunk a szlovák 

partnerekkel, hogy a gazdasági vegyesbizottság keretein belül folytatjuk a Felvidéki 

Gazdaságfejlesztési Programmal kapcsolatos koordinációt” – mondta a tárcavezető. 

Magyarországnak az az érdeke, hogy a határ két oldalán élő közösségek minél könnyebben, 

gyorsabban és akadálytalanabbul jussanak el egymáshoz. 

 

A Vajdaságban több településen is megemlékeztek a mártírhalált 
halt katonatisztekről 

A magyarság megmaradásának az a titka, hogy "a sok pusztítás, vész után nemzetünk 

mindig felül tudott kerekedni mindenen" - hangsúlyozta Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács (MNT) elnöke vasárnap Eleméren, Kiss Ernő altábornagy szülővárosában, 
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ahol a 170 évvel ezelőtt mártírhalált halt aradi vértanúkra emlékeztek. Hajnal Jenő 

megfogalmazása szerint gyakran hallani, hogy fogy a nemzet, hogy elfogy a délvidéki 

magyarság, de még mindig vannak elegen, akik kitartanak, és bíznak a megmaradásban. A 

napokban több vajdasági településen is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Adán 2011-

ben állítottak emlékművet Damjanich Jánosnak. Fenyvesi Zoltán, a Magyar Országgyűlés 

Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke a helyszínen a Pannon RTV beszámolója 

szerint kiemelte: az aradi események jelentősége az, "hogy meg kell, hogy béküljünk néha 

egymással". "Vannak ellentéteink, az ellentéteken felül kell emelkedni, és éppen Arad 

példája az, amikor lehet felemelkedni eseményeken" - fogalmazott. Elhangzott, a hősök 

példát mutatnak, azt láthatjuk, hogy a szabadságért áldozatokat kell hozni. 

 

Beiktatták Magyarország újvidéki tiszteletbeli konzulját 

Pénteken beiktatásra került Magyarország új szerbiai tiszteletbeli konzulja Zavarkó Árpád 

személyében, akit Vera Vukičević helyettes államtitkár fogadott a Szerb Köztársaság 

Külügyminisztériumában - tette közzé Magyarország belgrádi nagykövetsége. Az 

Újvidéken létesülő konzuli képviselet fő feladata a magyar-szerb gazdasági kapcsolatok 

fejlesztése lesz. A hivatalt tiszteletbeli konzul vezeti, ezért hagyományos konzuli ügyekkel 

nem foglalkozhat. A találkozón szintén részt vett dr. Pintér Attila nagykövet, aki elmondta, 

a két ország között kimagasló szintet értek el a kapcsolatok, az új diplomáciai képviselet 

pedig növeli az aktív magyar jelenlétet a Vajdaság területén. 

 

Potápi: Fontos, hogy a kárpátaljai magyarok a magyar jelölteket 
támogassák 

Nagyon fontos, hogy az október 25-ei ukrajnai önkormányzati választásokon a kárpátaljai 

magyarok a magyar jelölteket támogassák – jelentette ki a kétnapos kárpátaljai 

látogatáson tartózkodó Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjeinek támogatását 

azért tartja különösen fontosnak a politikus, mert így az eddig elnyert pozíciókat meg tudja 

őrizni és erősíteni az ottani magyarság. Az államtitkár közölte: ha a politikai 

intézményrendszer bírja a kárpátaljai magyarok bizalmát, akkor nagyon sokat tud tenni a 

megmaradás és a kitűzött célok elérése érdekében. A nemzeti összetartozás fontosságát is 

hangsúlyozva utóbbi között említette az oktatási, kulturális, szociális és egészségügyi, 

valamint politikai intézményrendszer fejlesztését. Potápi Árpád János beszámolt arról, 

hogy a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében megújult három intézményt 

adnak át Kárpátalján szerdán: az ungvári Harmónia Oktatási-Nevelési Központot, a 

perecsenyi Szivárvány Óvodát és a nagybereznai óvodát. A szerdán átadott fejlesztések 
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olyan intézményekben valósultak meg, ahova nagyrészt ukrán vagy csak ukrán gyerekek 

járnak.  

 

A szülőföldön boldogulást szolgálja a szakképzés fejlesztése 

A szakképzés fejlesztése azt szolgálja, hogy a fiatalok a szülőföldjükön boldogulhassanak- 

hangsúlyozta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, miután 

Kárpátalján átadták a Tiszapéterfalvi Szakképzési Centrum új oktatási épületét. A 

kétnapos kárpátaljai látogatáson tartózkodó Potápi Árpád János azt mondta: 

„Magyarországon és az egész Kárpát-medencében nagy erőkkel azon dolgozunk, hogy 

fejlesszük a szakképzést”, mivel az a gazdaságfejlesztési programok és a vállalkozók 

támogatásának alapja. Tájékoztatása szerint Tiszapéterfalván szakképzési bázist hoznak 

létre amelynek egyik eleme a csütörtökön átadott oktatási épület, a másik pedig egy most 

épülő – mintegy 60 férőhelyes kollégium, ezeket összesen csaknem 340 millió forintos 

magyar állami támogatással alakítják ki. A tiszapéterfalvi centrumban 27 autószerelést és 

villanyszerelést tanuló diák kezdi meg tanulmányait, az épületben rajtuk kívül a Tulipán-

tanoda is helyet kapott – tette hozzá. 

 

Átadták az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kollégiumát 
Beregszászon 

Átadták a beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ kollégiumát. Az épületet 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára avatta fel. 

Az államtitkár az ünnepségen mondott beszédében kiemelte, hogy a görögkatolikus 

központ „egyszerre ad otthont közös keresztény hitünknek, a tudásnak és magyar 

kultúránk iránti elhivatottságnak”. Emlékeztetett arra, hogy éppen három éve tették le a 

kollégium alapkövét. „Akkoriban nemcsak a kész épületet láttuk a lelki szemeink előtt, 

hanem egy jövőképet, amelyben újabb és újabb magyar generációk töltik meg élettel a 

kollégiumot, akik magyar anyanyelvükön tanulnak, fejlődnek, erősítik a kárpátaljai 

magyar közösséget” – hangoztatta. Potápi Árpád János szerint a központ méltó emléket 

állít Ortutay Elemérnek, akinek „hite olyan erős volt, hogy neki köszönhetjük Kárpátalján 

a görögkatolikus egyház újjászületését”. Kijelentette: Magyarország nemzeti kormányának 

törekvései egybecsengenek az Ortutay Elemér által lefektetett alapokkal. „Célunk, hogy 

kiépített és az egész Kárpát-medencét lefedő vallási intézményrendszerrel kikövezzük az 

utat minden magyar közösség számára” – fogalmazott, felidézve, hogy 2010-től több mint 

háromezer templom, plébánia, parókia, egyházi közösségi ház megújulásában és 

megépülésében vállalt szerepet a magyar kormány a Kárpát-medencében. 
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Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtek 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) az aradi vértanúk 

tiszteletére szervezett központi megemlékezésére idén is Bellyén került sor. A székház 

udvarán pár éve ültették el az emlékezet fáját, melynek tövében emléktáblát helyeztek el a 

13 hős tiszteletére, és azóta a horvátországi magyarok itt tisztelegnek a mártírok emléke 

előtt. „Nekünk, horvátországi magyaroknak is kötelességünk, hogy emlékezzünk a 13 

főtisztre, akiket Aradon ért utol a császári bosszúvágyból fakadó kegyetlen ítélet, és akik 

utolsó percükig hűek maradtak a független, legitim magyar hatalomhoz, a szabadság 

eszméjéhez, katonai esküjükhöz” – mondta el beszédében többek között Jankovics Róbert, 

a HMDK elnöke, aki külön kihangsúlyozta azt, hogy mi felelősek vagyunk azért, hogy 

fennmaradjon a vértanúk sorsának máig érvényes üzenete. 

 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
horvátországi körúton 

Múlt hét pénteken Horvátországba látogatott Potápi Árpád János, a magyar 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Pirityiné Szabó Judit 

főosztályvezető, hogy személyesen is betekintést nyerjenek a drávaszögi magyarság 

megmaradása szempontjából fontos infrastrukturális fejlesztések jelenlegi folyamatába, 

valamint a jövőbeli tervekről is egyeztettek a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége (HMDK) vezetőségével. Potápi Árpád János elmondta, a magyar kormány az 

elmúlt tíz évben mindent megtett annak érdekében, hogy azok a magyarok, akik nem a 

mai Magyarország területén élnek, érezzék, hogy van egy anyaországuk. Az államtitkár 

rámutatott, hogy az elmúlt tíz évben a HMDK-val közösen cselekedtek. „Gratulálok 

Jankovics Róbertnek és a HMDK-nak mindahhoz a munkához, amit a horvátországi 

magyarság megmaradásáért végeznek. Nagyon produktív napunk volt: számos olyan 

beruházást néztünk meg, amely közös erővel, az anyaország támogatásával és a helyi 

magyarság munkájának hála valósul meg a közeljövőben. Ellátogattunk többek között 

Kopácsra a Tangazdaság és Ifjúsági Központba (TIK), amelyet 2019-ben adtunk át 

ünnepélyesen. Jó érzés volt személyesen is látni, hogy a sokévi közös munkánk gyümölcse 

a Kárpát-medence minden régiójában beérik” – mondta Potápi Árpád János. 
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