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Potápi: a nemzetpolitika sikerének része a Magyarság Háza 
létrehozása 

Az elmúlt tizenegy év nemzetpolitikájának egyik sikere a határon innen és túl élő magyar 
közösségek közötti kapcsolatok erősítésére létrehozott Magyarság Háza, az intézmény 
szerteágazó tevékenysége – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára. Potápi Árpád János szimbolikusnak nevezte, hogy éppen a magyar kultúra 
napján emlékeznek meg annak az intézménynek az alapításáról, amely az elmúlt 
évtizedben kiemelkedő szerepet töltött be az összmagyarság kultúrájának ápolásában, 
épített és szellemi örökségének megőrzésében, a magyar identitás erősítésében. Elmondta, 
a Magyarság Háza 2011-ben, a magyar kormány támogatásával jött létre, az államtitkárság 
háttérintézményeként működő Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. keretein belül, néhány éve 
pedig önálló nonprofit gazdasági társaságként működik. Céljai közé tartozik a magyar 
kultúra megőrzése, építése, valamint az államtitkárság és a nemzetpolitikai 
intézményrendszer működésének segítése. Az intézmény kétezernél több amatőr és profi 
művésznek, előadónak biztosított lehetőséget a bemutatkozásra, ezernél több előadást 
szerveztek meg és negyedmillióan vettek részt a programjain, a Határtalanul program 
keretében pedig tízezer diáknak szervezett kulturális, néprajzi, történelmi tanórákat – 
sorolta. 

 

Iskolaigazgatókat, pedagógusokat, kiemelkedő diákokat díjaztak a 
magyar kultúra napja alkalmából   

A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) és Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára is díjakat adott át szombaton 
Csíkszeredában a magyar kultúra napja alkalmából az Apáczai Csere János Pedagógusok 
Házában tartott ünnepségen. „A magyar kultúra napja számunkra lehetőséget teremt arra, 
hogy ne csak a Himnuszra emlékezzünk, ne csak Kölcseyre gondoljunk ezen a napon, 
hanem felidézzük történelmünket, közös hagyományainkat, mindazt, ami bennünket 
összeköt. Száz évvel a trianoni békeszerződés után, szétszakítottságban, de mégis erős 
nemzetben gondolkodva – fogalmazott Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár. Hozzátette, az elmúlt tíz év munkája, a megváltoztatott nemzetpolitikai 
gondolkodás oda vezetett, hogy minden nehézség ellenére a közösségek kiállták a próbát, 
és ma talán erősebb magyar nemzetről beszélhetünk, mint ezelőtt tíz, húsz, vagy harminc 
évvel. „Ebből az erős nemzetépítő munkából veszi ki részét az RMPSZ amely a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának kiemelt partnere, szövetségese, 
hiszen a célokat közösen határozzuk meg, és próbáljuk elérni” – vázolta. 
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Székelyvarságon átadták a Hargita-hegység első ülőliftes sípályáját 

Székelyvarságon hétfőn átadták a Hargita-hegység első ülőliftes sípályáját, mely a magyar 
állam támogatásával valósult meg. Az átadó ünnepségen Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár célként jelölte meg a hegység sípályáinak az 
összekötését, és egy összefüggő sípályarendszer kialakítását. A közepes nehézségi fokú, 
1050 méter hosszú, 161 méteres szintkülönbségű sípályát kétüléses libegő, pályaverő gép, 
öt hóágyú és az ezekhez vizet biztosító 8000 köbméteres víztározó és vezetékrendszer 
szolgálja ki. A pályát kialakító Székelyvarság Négyévszakos Sí és Túraközpont Egyesület 
420 millió forintos támogatást nyert a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkárságától. A pálya kialakításánál Miklós Edit csíkszeredai származású alpesi 
sízőnek, a Magyar Síszövetség volt elnökének a szakmai tanácsait is kikérték. 

 

Egészség és közösségszervezés: átadták a száz pár sportcipőt a 
magyarfülpösi gyerekeknek 

Egy jótékonysági akció eredményeként száz pár sportcipőt adott át szombaton a Maros 
megyei magyarfülpösi Szivárvány Ház gyermekotthon neveltjeinek Gui Angéla, az Egy 
Vérből Vagyunk Alapítvány alapítója és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára. Az átadó ünnepségen Gui Angéla elmondta: az általuk 
meghirdetett szilveszteri futás résztvevőitől azt kérték, hogy regisztrálják a kilométereket, 
és minden megtett kilométerért az alapítvány száz forint adományt kapott támogatóitól. 
Az adománygyűjtő akcióhoz Kanadától Ausztráliáig csatlakoztak magyar futók, akik 
együttesen mintegy 60 ezer kilométert futottak. Potápi Árpád János megemlítette: maga is 
tíz kilométert futott szilveszterkor a jótékonysági akció keretében. Kiemelte: a sport a 
nemzetpolitika fontos része, hiszen nemcsak egészségesebbé tesz, hanem 
közösségszervező jellege is van. 

 

Kisebbségügyekért és három minisztériumért felel Kelemen Hunor 
kormányfő-helyettes 

Florin Cîţu miniszterelnök megszabta hétfőn a két miniszterelnök-helyettes, Dan Barna és 
Kelemen Hunor feladatkörét. A döntések meg is jelentek a Hivatalos Közlönyben. 
Kelemen Hunor a nemzeti kisebbségekért felel, és koordinálja a fejlesztési-közigazgatási, a 
környezetvédelmi, valamint az ifjúsági és sportminisztérium tevékenységét. Ez utóbbiak 
élén áll RMDSZ-es tárcavezető Cseke Attila, Tánczos Barna és Novák Károly Eduárd 
személyében. 

 

Újabb államtitkárokat nevesített az RMDSZ 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsa csütörtöki ülésén két minisztériumba államtitkárt, 
egy minisztériumba pedig államtitkár-helyettest nevesített. A szövetség által közölt döntés 
értelmében Matuz Zsoltot a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős 
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minisztériumba, Sándor Gábort a szállításügyi minisztériumba államtitkárnak, Fülöp 
Lórándot pedig a kutatásért, innovációért és digitalizációért felelős minisztériumba 
államtitkár-helyettesnek jelöli az RMDSZ. 

  

Az MKP kezdeményezésére újra tárgyalt a három párt, megegyezés 
továbbra sincs 

Az MKP kezdeményezésére folytatódtak a tavaly decemberben a Híd, az MKP és az 
Összefogás közti tárgyalások. Forró Krisztián, az MKP elnöke elmondta, a tárgyalások 
elsősorban „az egységes párt morális tisztaságát, illetve az előválasztás kérdését 
érintették”.  Az MKP álláspontja szerint a demokratikus világban nincs példa arra, hogy 
egy új párt vezetőségét, elnökét és szervezeteit pártonkívüliek határozzák meg. „Az 
előválasztás újszerűségét és a választók igényének figyelembevételét ugyanakkor fontosnak 
tartjuk, ezért javasoltuk, hogy a parlamenti választás előtti listaállításnál a listavezetőt a 
választók bevonásával indítsuk” – tette hozzá Forró Krisztián. „Az Összefogás a mai 
tárgyalásra egy ütemtervvel érkezett, ami indokolt, hiszen ennek pontjai az eddigi 
tárgyalások során is megjelentek. Továbbra is úgy tűnik, hogy az arányok kérdése az, 
amiben nincs megegyezés” – fogalmazott az MKP elnöke. „A tárgyaló felek megegyeztek, 
hogy az elnökségeik elé terjesztik a tárgyaláson elhangzottakat, és jövő hét csütörtökön 
folytatják a tárgyalásokat” – hangsúlyozta Forró.  

 

Meghatározta 2021-es prioritásait a VMSZ köztársasági frakciója 

Szabadkán tartotta meg évadnyitó frakcióülését a VMSZ köztársasági parlamenti 
csoportja. A parlamenti ciklus első hónapjainak kiértékelése után meghatározták a 2021-es 
év politikai prioritásait, tette közzé a hírt közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint 
frakcióvezető. Terítékre kerültek a vajdasági magyarságot érintő legjelentősebb 
problémakörök a migránsügyi helyzettől az ország európai integrációjának múlt évi 
látványos lelassulásáig, a járvány elleni védekezéstől a határhelyzetig. Az ülésen 
leszögezték, hogy a mezőgazdasági támogatások és a termelők nyugdíjbiztosítási 
járulékainak kérdésköre továbbra is a VMSZ kiemelt témái között fog szerepelni csakúgy, 
mint a közösségünk, illetve önkormányzataink számára fontos köztársasági finanszírozású 
projektek, nagyberuházások. A jövőre nézve meghozták azt a döntést is, hogy rendszeres 
parlamenti felszólalásaik mellett hetente magyar közösséget érintő aktuálpolitikai 
kérdéseket fognak föltenni a kormánynak. 
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Könyvcsomag az anyaországból 

Az adai Szarvas Gábor Könyvtárba 1,1 millió forint értékű könyvcsomag érkezett, miután 
az intézmény részesült Magyarország Kormányának és a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának a támogatásában, amelynek lebonyolítója a Bethlen 
Gábor Alapkezelő Zrt. és a Magyar Nemzeti Tanács volt. Papp Horváth Csilla könyvtáros 
elmondta, hogy a könyvcsomagnak köszönhetően több mint háromszáz új, népszerű 
olvasmánynak számító kiadvánnyal bővül a könyvtár magyar nyelvű könyvállománya. 

  

Már a külső nyílászárók is felkerültek a magyarkanizsai székhelyű 
Vajdasági Birkózóakadémia épületére 

Az előrelátott tervek szerinti ütemben halad a magyarkanizsai székhelyű Vajdasági 
Birkózóakadémia kiépítése. Csütörtökön szinte az összes külső nyílászáró a helyére került, 
ugyanakkor a belső munkálatok is már javában zajlanak. Bálint Zoltán, a Vajdasági 
Birkózóakadémia Alapítvány ügyvezetője elmondta, hogy napi szinten átlagosan 30-35 
szakképzett munkás dolgozik azon, hogy az akadémia kiépítése a tervezett ütemben 
haladjon és jövő év augusztusára el is készüljön. Az ügyvezető elmondta, hogy az 
akadémiai rendszer felépítése is hamarosan megkezdődik, és a jövő héttől már toborozzák 
a fiatalokat. Az ügyvezető hozzátette, hogy a tervek szerint 12-14 részmunkaidős 
alkalmazott foglalkozik majd körülbelül 30 fiatallal. Az akadémia a magyar kormány 2,9 
millió eurós támogatásából valósul meg. 

 

A kormány állandó EBESZ-misszió felállítását szorgalmazza 
Kárpátalján 

„Az Európai Bizottság világossá tette, hogy Brüsszel számára az illegális migránsok 

támogatása sokkal fontosabb, mint az európai országokban élő őshonos nemzeti 

közösségek ügyének a felkarolása” – mondta Szijjártó Péter, arra reagálva, hogy a múlt 

pénteken a bizottság bejelentette, hogy nem irányoz elő új jogi aktusokat a Minority 

SafePack nevű európai polgári kezdeményezéssel kapcsolatban. A miniszter a tárgyalások 

után elmondta, hogy az elmúlt héten Brüsszelben „rácsapták az ajtót” az Európában élő 

nemzeti közösségekre. „Ez gyalázat, ez elfogadhatatlan döntés az Európai Bizottság 

részéről, éppen ezért nekünk, magyaroknak fontos, hogy más nemzetközi szervezetek 

figyelmét felhívjuk, és segítségüket kérjük az olyan ügyekben, amikor a határon túl élő 

magyar nemzeti közösségek jogait megsértik” – mondta Szijjártó Péter. A miniszter 

felhívta a figyelmet arra, hogy sok esetben a magyarokat fizikailag fenyegető atrocitások 

történnek Kárpátalján, fenyegetik a magyarokat és családjaikat. Látható, hogy az ukrán 

szélsőségesek nem akarnak meghátrálni, továbbra is agresszívan politizálnak. Ezért fontos, 

hogy a nemzetközi szervezetek – azon belül is az Európai Biztonsági és Együttműködési 
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Szervezet – külön figyelmet szenteljen ennek a kérdésnek. Szijjártó Péter ezért arra kérte 

Kajrat Abdrahmanovot, az EBESZ új, tavaly decemberben kinevezett kisebbségügyi 

főbiztosát, érje el, hogy szervezet speciális ukrajnai megfigyelő missziója ne csak Ukrajna 

keleti, hanem nyugati végében is teljesítsen szolgálatot, állandó jelenlétet hozzon létre 

Kárpátalján. Szijjártó Péter elmondta, hogy a jövő héten Kijevbe utazik, mert – mint 

fogalmazott – „a kommunikációs csatornákat nyitva kell tartani”. A tárcavezető továbbra 

is hisz abban, hogy vissza lehet téríteni a két ország kapcsolatrendszerét a kölcsönös 

tisztelet talajára, és hiszi azt, hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter személyesen is 

ezt az álláspontot képviseli. 

 

Magyarország lélegeztetőgépeket adományoz Ukrajnának 

A magyar kormány ötven lélegeztetőgéppel segíti Ukrajnát a koronavírus-járvány elleni 

védekezésben – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM). A közlemény 

szerint a tárca a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet közreműködésével juttatja el az 

életmentő egészségügyi védőeszközöket Ungvárra, ahonnan azok kilenc nyugat- és kelet-

ukrajnai megye negyvenhat egészségügyi intézményébe kerülnek. 

 

A HMDK Ács Gedeon Életműdíjban részesítette Semjén Zsoltot, 
Magyar Leventét, Potápi Árpád Jánost és Palizs-Tóth Hajnalkát 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) a járványügyi előírások 
miatt idén nem rendezhette meg magyar kultúra napi központi ünnepségét, de fontosnak 
tartotta, hogy ebből az alkalomból Ács Gedeon Életműdíjban részesítse a horvátországi 
magyarságért sokat tevő Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettest, Magyar Leventét, 
a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesét, Potápi Árpád János 
nemzetpolitikáért felelős államtitkárt és Palizs-Tóth Hajnalkát, az eszéki Economica 
Hungarica Alapítvány igazgatóját. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke elmondta, hogy a 
horvátországi magyarság ma olyan kivételes helyzetben van, amilyenben régóta nem volt. 
„Sorra valósultak/valósulnak meg a többmilliós beruházások a magyarságunk számára 
fontos egyesületekben, intézményekben. Rendkívül eredményes a HMDK vidék- és 
gazdaságfejlesztési stratégiája általi gazdaságélénkítési program. Sikert sikerre halmozunk 
a különböző választásokon. Ehhez természetesen szükségünk van és volt barátokra, 
támogatókra, akikre mindig számíthattunk. Nekik szeretnénk ezzel a díjjal köszönetet 
mondani” - mondta Jankovics Róbert. 
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Soltész: Petrinjában egy iskola, Žažinában egy templom 
felújításában vesz részt Magyarország 

Petrinjában egy iskola, Žažinában pedig egy katolikus templom felújításában vállal részt 

Magyarország – mondta Soltész Miklós, a magyar Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a földrengés sújtotta Petrinja városában 

múlt szerdán, ahol Zdenko Lucić horvát külügyi államtitkárral találkozott és meg is nézte 

az épületeket. „Szerintem az egy természetes dolog, hogy a közép-európai nemzetek 

számíthatnak egymásra, a leginkább akkor, amikor baj van, márpedig most baj van. 

Nagyon szomorú pusztítást végzett itt a földrengés, több száz házat, több ezer, több tízezer 

embernek az életét tette tönkre a földrengés. Teljesen természetes az, hogy ilyenkor 

Magyarország, mint ahogy ez más országok esetében is történt, amelyeket természeti 

csapás, háborús katasztrófa vagy bármi más sújtott, megpróbál segíteni. Ezt szolgálta 

Szijjártó Péter külügyminiszter úrnak a látogatása, aminek eredményeképpen miniszter 

társával több dologról megállapodott, többek között az 56 lakó- és szaniterkonténerre mint 

gyorssegélyre gondolok, amelyekkel azokon a családokon segítünk, akik a földrengésben 

elvesztették otthonaikat” – mondta Soltész Miklós.  
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