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Potápi: 1464 külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti 
Újrakezdés Program első szakaszában 

Közel másfélezer külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés Program 
első szakaszában – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János felidézte: a kormány 2011 óta 
hirdet pályázatokat a külhoni magyar szervezetek számára működés, fejlesztés, 
eszközbeszerzés, rendezvények, programok támogatása céljából, amelyeket azonban idén 
egységesítettek Nemzeti Újrakezdési Program címmel. Az első kiírásban működésre, 
fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett pályázni hat kategóriában – oktatás, kultúra, egyház, 
sport, ifjúsági, cserkész- és közösségi, valamint diaszpóra -, április 15-étől május 14-éig. A 
támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint volt, amelyből a szervezetek 300 ezer és ötmillió 
forint közötti összeget igényelhettek vissza nem térítendő támogatásként. 

 

Szilágyi Péter: a bukovinai székelyek otthonra találtak Bátaszéken 

A székelyek azután, hogy nyolcvan évvel ezelőtt elindultak Bukovinából, otthonra találtak 
Bátaszéken – jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa 
szombaton Bátaszéken, a Székelyek Háza átadásán. Ha nyolcvan év után is él egy közösség, 
akkor az otthonteremtés receptje birtokukban van: az önszerveződés, a hagyományok 
megélése, a közösség fenntartása, a család értékének őrzése és a következő nemzedék 
felnevelése” – tette hozzá. Hangsúlyozta, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság számára 
kiemelten fontos az ilyen közösségek létezése. A Székely Házat a Tolna megyei Bátaszéken 
negyedik alkalommal megrendezett józseffalvai búcsú alkalmából avatták fel. A 320 
négyzetméteres épületet a Bátaszéki Székelyek Baráti Köre a nemzetpolitikai államtitkárság 
50 millió, az önkormányzat 2,5 millió forintos támogatásával és mintegy 40 millió forint 
értékű, önkéntes munkával hozta létre – mondta Molnár Péter, a szervezet elnöke az MTI-
nek.  

 

Potápi: a Kolozsvári Magyar Napok az egész nemzet számára kiemelt 
jelentőségűek 

A Kolozsvári Magyar Napok az egész nemzet számára kiemelt jelentőségűek, Kolozsvár 
megkerülhetetlen sarokköve a magyar kultúrának, történelemnek - hangsúlyozta Potápi 
Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a rendezvény nyitógálája 
előtt a Kolozsvári Magyar Operában kedden. Az államtitkár szerint a fesztivál azt is jelzi, 
hogy úrrá leszünk a koronavírus-járványon. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy mindenki 
olttassa be magát, óvja a maga és a hozzátartozói egészségét üzenetét Horváth Anna, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető alelnöke olvasta fel. A 
politikus úgy vélte: kellett a közösségi szolidaritás és kellett a szervezők áldozatvállalása 
ahhoz, hogy a kolozsvári erdélyi magyarság a járvány idején is együtt ünnepelhessen. 
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"Mikor, ha nem ilyen időben érezzük azt, hogy az élet a mi oldalunkon áll! És mikor, ha nem 
most, egy ilyen pusztító járvány idején kell a leginkább éreznünk, hogy csak az egymás iránti 
felelősségvállalás révén térhet vissza az életünk a rendes medrébe" – fogalmazott. 

 

Átadták a Székely Határőr Emlékközpontot Csíkszépvízen 

Nemcsak hadtörténeti kiállítás, hanem igazodási pont, iránymutató világítótorony is a 
Székely Határőr Emlékközpont – hangoztatta Potápi Árpád János szombaton, a 
magyarországi támogatással kialakított létesítmény avatóünnepségen Csíkszépvizen, ahol a 
nemzetpolitikai államtitkár segítségét díszpolgári címmel hálálta meg a település 
önkormányzata. Az emlékközpont létrehozását kezdeményező Ferencz Tibor, Csíkszépvíz 
polgármestere elmondta: őseiknek állítottak emléket, hiszen Szépvíz határtelepülés volt, az 
itt élők évszázadokon keresztül védték a határt. Ezen túlmenően a Székely Határőr 
Emlékközpontot idegenforgalmi beruházásként kívánják működtetni, amelyre több 
turisztikai szolgáltatás épülhet és ezáltal gazdasági potenciált is jelenthet a településnek. 

 

Kelemen Hunor szerint Ceauşescu retorikáját vette át Ludovic Orban 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint Nicolae Ceauşescu kommunista diktátor 
retorikáját vette át Ludovic Orban, a vezető román kormánypárt elnöke, amikor a Nemzeti 
Liberális Párt (PNL) Hargita megyei szervezetének vasárnapi küldöttgyűlésén azt fejtegette, 
hogy a beruházásokkal Székelyföld etnikai összetételét is jelentősen meg lehet változtatni. A 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke a Maszol.ro portálnak reagált a 
román parlament alsóházi elnöki tisztségét is betöltő Ludovic Orban kijelentéseire. 
Kelemen Hunor szerint Ludovic Orban kijelentése azt jelzi, hogy a politikus nem tud 
szabadulni a ’70-es, ’80-as évekből megörökölt gondolkodásmódtól. „Azt mondani, hogy a 
gazdaságfejlesztésnek az etnikai arányok megváltoztatása a célja; hát Ceauşescu is éppen 
ezt akarta az iparosítással” –nyilatkozta a Maszol.ro-nak Kelemen Hunor. 

 

Az EMNT az Európa Tanácsnál emel panaszt Románia ellen Ludovic 
Orban PNL-elnök székelyföldi beszéde miatt 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) magyarellenes programbeszédnek, a 
Székelyföld elrománosítására tett felhívásnak tartja Ludovic Orban liberális pártelnök 
Székelyföld etnikai összetételének módosításáról szóló csíkszeredai nyilatkozatát, és az 
Európa Tanácsnál (ET) emel panaszt Románia ellen a kisebbségvédelmi keretegyezmény 
megsértése miatt -derült ki az EMNT elnökségének az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 
állásfoglalásából. A Tőkés László EMNT-elnök által aláírt nyilatkozat szerint a kormányon 
lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke  "a Ceausescu-féle  asszimilációs  politika  
posztkommunista  zászlóvivőjeként"  arra buzdította  a  PNL  Hargita  megyei  pártaktíváját,  
hogy  a  térség  gazdasági  potenciáljának fejlesztése révén annak etnikai összetételét is 
igyekezzenek megváltoztatni.Az állásfoglalás szerzői  hangsúlyozzák:  a  bukaresti  
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képviselőház  elnöki  tisztségét  is  betöltő  PNL-elnök nyilatkozata  a  diktatúra  legsötétebb  
éveit  idézi,  amikor  is  "a nacionálkommunista homogenizációs politika legfőbb célja volt a 
magyarlakta vidékek etnikai arányának visszafordíthatatlan megváltoztatása". 

 

Magyarellenes Steaua-szurkolók: panaszt tett a 
Diszkriminációellenes Tanácsnál a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat 

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat panaszt tett az Országos Diszkriminációellenes 
Tanácshoz és a Román Labdarúgó Szövetséghez (FRF) a 2021. augusztus 4-én az FK 
Csíkszereda és a Bukaresti Steaua között lejátszott bajnoki mérkőzésen tapasztalt 
magyarellenesség kapcsán. A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat az illetékes szervektől 
felelősségre vonást és komoly szankciókat kér az ügyben. Mint ismeretes, a 
hadügyminisztérium kötelékébe tartozó, az Európai Unió viszonylatában példátlan módon 
közpénzből, tehát a magyar ajkú adófizetők hozzájárulásából is fenntartott professzionista 
futballcsapat mintegy 2,5 ezer fős szurkolótábora nyomdafestéket nem tűrő magyarellenes 
rigmusokkal, a stadionokban évek óta tiltólistán szereplő pirotechnikai eszközök 
tömkelegének folyamatoshasználatával kísérelték meg megfélemlíteni az FK Csíkszereda 
csapatát és közvetetten a romániai magyar közösség egészét -áll a Mikó Imre Jogvédelmi 
Szolgálat sajtóirodájának közleményében. 

 

Kövér László-interjú: Ott állunk a falnál, nincs hová hátrálnunk 

A Magyar Országgyűlés elnöke legutóbbi felvidéki látogatása alkalmával egyetlen 
médiumnak, a Magyar7 hetilapnak adott hosszabb lélegzetvételű interjút. Kövér László 
beszélt példaképekről, golyónyomokról, személyes hibákról és arról, milyen jövő vár Európa 
államaira, ha nem sikerül fordítanunk az EU szekérrúdján. „Európa hanyatlóban van 
gazdaságilag, társadalmilag, kulturálisan. Politikai berendezkedése kezd tarthatatlanná 
válni, csúszik lefelé a demográfiai lejtőn, innovációs képessége egyre gyengébb, a világ 
elmegy mellettünk. Az európai jóléti társadalom belső összetartó ereje, illetve vezető 
rétegének erkölcsi hitele jelenleg még arra sem elég, hogy az emberek türelemmel viseljék, 
ha egy világjárványt megfékezendő be kell zárni a szórakozóhelyeket. És pontosan itt jön 
képbe a nemzeti közösségek szerepe! A nemzet iránti érzelmi elköteleződés, a nemzeti 
szolidaritás akkor is lojálissá teszi az embereket az államukhoz, amikor éppen egy 
válsághelyzettel néznek szembe, mert az államot a magukénak érzett nemzeti közösség 
védelmi eszközének tekintik. Akik alá akarják ásni a nemzeti államokat, azok birodalmi 
szolgaságba, vagy először káoszba, aztán a szolgaságba akarják Európát taszítani. Ezekkel a 
kihívásokkal kellene foglalkozni Brüsszelben, de mindez szemlátomást meghaladja a 
legtöbb európai politikus képességeit.” – emelte ki a házelnök.  
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Duplájára bővült a faluház, új magyar óvoda és bölcsőde is épül 
Tardoskedden 

Tardoskedden aktív munkálatok folynak a község központjában. Tóth Marián polgármestert 
az építkezésekről kérdezte a Ma7 portál. "A község már régen tervezte a faluház bővítését, 
amely így már kultúrházként is funkcionálhat. A bővítés projektjét jó pár éve kidolgoztuk, 
de csak 2019-ben sikerült rá pályáznunk. Tavaly áprilisban kezdtünk neki az építkezésnek, 
amit ez év tavaszán sikerült befejezni. Az új rész alapterülete akkora, mint a meglévő 
épületé, de kétszintes és nem szűkítik a teret oszlopok. Kapacitása 350 fő. Hatalmas 
színpaddal rendelkezik, a fellépők a rakodóteret is igénybe tudják venni, épültek öltözők, 
szociális helyiségek” – avat bele a felújításba a faluvezető. 

 

Novák Katalin: a következő évtized a magyar büszkeség évtizede lesz 

A nemzet újraegyesítésének évtizedét a nemzeti büszkeség évtizede követi majd, és azért kell 
dolgoznunk, hogy a határokon átnyúló nemzeti összetartozás vitathatatlan tény legyen 
Magyarországon és külföldön. És azért kell dolgoznunk, hogy a magyarok - bármely részén 
élnek is a világnak - büszkék lehessenek arra, hogy a magyar nemzethez tartoznak, és ez 
tiszteletet váltson ki a kívülállókból - emelte ki Novák Katalin családokért felelős tárca 
nélküli miniszter szombaton Palicson a Vajdasági Magyar Szövetség Szent István-napi 
ünnepségén. "Egy olyan évtized küszöbén léptünk át, melyben nemzetek buknak majd el a 
mindennapi túlélésért vívott küzdelemben, de hiszem, hogy nekünk egy olyan évtized 
köszönt be, melyben az anyaországi és határon túli magyar közösségek együtt erősödve, 
gyarapodva bizonyíthatják maguknak és a világnak, hogy méltó őrzői a Szent István-i 
örökségnek" - magyarázta.  
 

Pásztor István: A közép-európai régió felemelése az előttünk álló 
évtized tétje  

„A közép európai gondolat magyar küldetés” – Németh László sorait választotta jubileumi, 
25. Szent István ünnepsége mottójául 2021-ben a Vajdasági Magyar Szövetség. A programot 
hagyomány szerint Palicson rendezték meg egy népünnepély keretében. A hivatalos 
műsorrész ökumenikus kenyérszentelővel kezdődött, majd Novák Katalin családokért 
felelős magyar tárca nélküli miniszter és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 
elnöke mondott ünnepi beszédet. 
 

Megkezdődött a pedagógusok 25. Szabadkai Nyári Akadémiája 

A pedagógia hősei címet viseli az Észak-bácskai Magyar Pedagógusok Egyesületének idei 
továbbképzése, amit 25. alkalommal rendeztek meg mintegy 160 résztvevővel. A szabadkai 
városházán tartott megnyitóünnepségen De Negri Ibolya, az ÉMPE elnöke a címválasztást 
magyarázva köszöntőjében elmondta, hogy a pedagógusokra a mindennapok hőseiként 
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tekintenek, hiszen ők oktatnak, nevelnek, tanítanak és utat mutatnak a jövő generációinak. 
Hajnal Jenő, az MNT elnöke a jubiláló rendezvényről szólva elmondta, hogy negyedszázada, 
a legnehezebb időszakban indult el egy gondolat, ami utána kinőtte magát, s mára már 
Kárpát-medencei jelentőségű akadémiai képzés folyik. 

 

Sikeres a XX. Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia  

A XX. Kárpátaljai Nyári Kölcsey Pedagógusakadémia augusztus 9-én vette kezdetét a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán (II. RF KMF). A programsorozat a Kárpátaljai 
Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében valósult meg augusztus 9–13. között. 
Az akadémia célja, hogy a pedagógusok korszerű ismeretekkel gazdagodjanak, emellett 
megfelelő gyakorlatra tegyenek szert az oktatói anyagok és prezentációk elkészítésében, 
továbbá a digitális platformok által nyújtott tudásmérési lehetőségek terén. 
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