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Potápi: újra lehet egységes Kárpát-medencéről beszélni 

Sok szempontból újra egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk – mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Szili Katalin miniszterelnöki megbízott 
Harmincból tíz című könyvének bemutatóján kedden Budapesten. Potápi Árpád János 
kiemelte: egységes a Kárpát-medence, ha oktatásról, kultúráról van szó, és szociális, 
valamint egészségügyi területen is erre törekednek. Hozzátette: a politikai 
intézményrendszert is erősítik, mert ha az nem erős, a többi sem lesz az. Nem mindegy, hogy 
a magyarok, a magyar pártok ott vannak-e helyben vagy a tartományokban felelős 
vezetőként, illetve az utódállamok parlamentjeiben képviselőként - mondta. Szili Katalinról 
azt mondta: egész életében a nemzetért dolgozott különböző pozíciókban, ő 1998-ben 
kezdett vele dolgozni képviselőként. A nemzetpolitikában 2011-től dolgoztak együtt az 
Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában. Szili Katalin 2014 óta miniszterelnöki 
megbízottként segíti a nemzetpolitikai államtitkárság munkáját - jelezte. Szili Katalin saját 
kötetéről azt mondta: bárki, aki forgatja, áttekintést kap az elmúlt tíz év törekvéseiről az 
önigazgatás iránti igény kielégítésére, de kitekintés Európára is, megjegyezve: az Európai 
Unió nem foglalkozik a nemzetiségi kisebbségek ügyével. 

 

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit 

Átadták az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit csütörtökön a Parlamentben, az 
idén 38 pályázó 41 pályázata érdemelte ki a kitüntető címet, közülük többen nívódíjban és 
különdíjban is részesültek. Az ünnepségen Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, az 
Érték és Minőség Nagydíj pályázat fővédnöke köszöntőjében hangsúlyozta, a magyar 
vállalkozások sikeresen alkalmazkodtak a koronavírus-járvány miatt megváltozott 
körülményekhez, és hozzájárultak ahhoz, hogy a magyar gazdaság újraindulása gyors és 
dinamikus volt. Kiss Károlyné Ildikó, az Érték és Minőség Nagydíj pályázati rendszer 
alapítója elmondta: pályázatot az ország egész területéről és Erdélyből adtak be. A pályázati 
rendszer kiemelt támogatója a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkársága. 

 

Emlékőrzésben a jövő: átadták a felújított Arany-palotát 
Nagyszalontán 

A magyarság valamennyi emlékét meg kell őrizni, mert ez a nemzet jövője – mondta Kásler 
Miklós a felújított Arany-palota avatóünnepségén Nagyszalontán szombaton. Az emberi 
erőforrások minisztere emlékeztetett, Széll Kálmán miniszterelnök volt az, aki 
kezdeményezte, hogy Arany János emlékét őrizzék, hagyatékát ápolják. A jelenlegi magyar 
kormányfő érti Széll Kálmánt, „ez a magyarázata annak, hogy ápoljuk emlékeinket a Kárpát-
medencében” – fogalmazott. A tárcavezető véleménye szerint Arany Jánoshoz leginkább 
Deák Ferenc hasonlított. Közös volt bennük a legtisztább emberi minőség képviselete, a 
hazaszeretet, az erkölcs mindenek felettisége; ezek miatt abszolút tisztelet övezte őket. 
„Arany szavakban írta le, amit Deák a gyakorlatban képviselt” – jelentette ki. Kásler Miklós 
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ünnepi beszédében kitért arra: itt az ideje, hogy minden nemzet ismerje fel és képviselje 
saját értékeit és hagyományait, mert „akkor a régió ismét meg tud erősödni és ki tud 
emelkedni”.  

 

A magyar állam támogatásával épült baptista óvoda Nagyváradon, 
csaknem hetven gyerekkel kezdik a tanévet 

A magyar állam támogatásával felépített baptista óvodát adtak át csütörtök este 
Nagyváradon. A új óvoda három csoportnak, 66 gyermeknek biztosít magas színvonalú 
elhelyezési és oktatási lehetőséget. A hétfőn kezdődő tanévre valamennyi hely betelt. A 439 
négyzetméteres hasznos területű óvodához 760 négyzetméteres játszótér és parkoló is 
tartozik. Felépítése 224,3 millió forintba került, amelyből 188,3 millió forintot a magyar 
állam biztosított. Grezsa István miniszteri biztos az avató után az MTI-nek elmondta: a  
református, a római katolikus és az evangélikus után a baptista a negyedik magyar egyházi 
közösség, mely magyar állami támogatással épített vagy újított meg óvodát Nagyváradon. 
Igazi sikertörténetnek nevezte a baptista óvoda felépítését, mert az intézmény egy fiatal, élő 
vallási közösséget szolgálhat. Hozzátette: a baptista óvoda eddig egy fele ekkora épületben 
működött Nagyváradon.  

 

Jelentős beruházást folytat a református egyház Székelyudvarhelyen 

Elsősorban oktatásfejlesztési, de karitatív célú beruházásokat is folytat jelenleg 
Székelyudvarhelyen az Erdélyi Református Egyházkerület. Az ingatlanvásárlást, 
építkezéseket is magában foglaló munkálatokkal kapcsolatban tartott csütörtöki 
sajtótájékoztatót Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. 
„Székelyudvarhely iskolaváros, a református egyház mindig is támogatta az oktatást, ma 
sem tehet másként” – kezdte a munkálatokról szóló beszámolóját Kató Béla, az Erdélyi 
Református Egyházkerület püspöke. Elmondta, akkora volumenű építkezésekbe fogtak, 
amelyeket „nem lehet nem észrevenni”, zavarja is a szomszédokat, a városközpont életét, de 
mindez átmeneti, hiszen terveik az iskolák megőrzését, újak alapítását célozzák. 

 

Magyar állami támogatással épült három óvodát avattak hétfőn 
Maros megyében 

Magyar állami támogatással épült három református óvodát és bölcsődét avattak hétfőn a 
Maros megyei Koronkán, Erdőszentgyörgyön és Nyárádszeredában. Az erdőszentgyörgyi 
avatón Kató Béla erdélyi református püspök elmondta: azért szeret a már belakott épületek 
átadására rendezett hálaadó rendezvényeken részt venni, mert ezek jelzik, hogy az egyház 
közösséget épített, nemcsak falakat. Az átadókon Brendus Réka, a Miniszterelnökség 
Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője hangsúlyozta: a magyar kormány 
odafigyel minden magyar gyermekre, magyar emberre, és ennek egyik bizonyítéka, hogy 
újabb óvodákat és bölcsődéket adhattunk át, amelyek újabb apró téglaként épülnek be az 
erdélyi magyar közösség egyre erősödő falába. 
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Potápi: soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket 

Soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket – jelentette ki Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken a felvidéki Pogrányban, 
ahol ünnepi beszédet mondott a Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával elkészült 
pogrányi tájház ünnepélyes átadásán. Ünnepi beszédében az államtitkár a magyar kormány 
nemzetegyesítő munkájáról és annak közösségerősítő hatásairól szólt, rámutatva: 
valószínűleg nincs olyan magyarok lakta település a Felvidéken sem, amely valamilyen 
módon ne élvezné a magyar kormány ilyen jellegű támogatását. Utalva arra, hogy Pográny 
a magyarság szempontjából már szórványvidéknek számít, hangsúlyozta: soha nem szabad 
feladni a szórványvidéket, mert annak feladását a tömbmagyar vidékek feladása követhetné. 
Potápi Árpád János a Zoboraljáról szólva rámutatott: néprajz tekintetében egy kiemelkedő 
régióról van szó, ahol a közösség sokat tesz hagyományai megtartásának érdekében. 
Hozzáfűzte: bízik benne, hogy a most átadott tájház ösztönző hatású lesz a környékbeli 
települések magyarsága számára is, hogy megéljék, megtartsák és átadják kultúrájukat a 
következő nemzedékeknek is. 

 

Szili: a felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az 
egységes politikai érdekképviselet 

A felvidéki magyarság szülőföldön boldogulásának záloga az egységes stratégia és a hozzá 
kapcsolódó egységes politikai érdekképviselet – hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki 
megbízott, miután megbeszélést folytatott Forró Krisztiánnal, a szlovákiai Magyar Közösség 
Pártja (MKP), Sólymos Lászlóval, a Híd és Mózes Szabolccsal, az Összefogás elnökével. Az 
egyeztetésen a kisebbségi nyelvi, kulturális jogok megerősítése és szélesítése, valamint az 
egységes politikai érdekképviselet szükségszerűsége szerepelt napirenden. Az MTI-hez 
szerdán eljuttatott közlemény szerint a tárgyaláson egyetértés volt abban, hogy a közös 
politikai képviselet létrehozása elengedhetetlen feltétele a Szlovákiában élő magyarság 
érdekeinek érvényesítéséhez, identitásának megőrzéséhez, a felvidéki magyarság 
szülőföldön boldogulásához, gyarapodásához. A felek kijelentették, hogy a nemzeti 
kisebbségvédelemben hangsúlyosan képviselni kell azon elveket, amelyek a nemzeti 
közösségek számára a kollektív jogokat biztosítják. A pártok elnökei tájékoztatást adtak a 
népszámlálás tapasztalatairól, továbbá a szövetség létrehozásának lépéseiről. 
Hangsúlyozták, hogy a felvidéki magyarság Szlovákia legnagyobb lélekszámú nemzetisége 
és rendkívüli hiányt jelent, hogy nincs egységes politikai képviselete a magyarság 
érdekeinek a törvényhozásban 
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Papírforma szerint október elején alakulhat meg a Szövetség 

Az MKP elnöksége határozatban mondta ki, hogy a Szövetség szeptember 25-én alakul meg, 
de egyáltalán nem biztos, hogy a törvényi határidők miatt mindez technikailag kivitelezhető 
és a járványhelyzet sem kedvez a tömeges rendezvényeknek. A Híd mindenesetre előre 
hozta kongresszusát. Az eredeti tervek szerint az Összefogás szeptember 11-re, az MKP 19-
re, a Híd pedig 25-re tervezte legfőbb döntéshozó szerveik ülését, amelyen döntenek az új 
párt, a Szövetség létrehozásáról. A járványügyi helyzetre tekintettel az Összefogás kéri a párt 
nevének újbóli megváltoztatását (hiszen hivatalosan a Magyar Közösségi Összefogás nevet 
viselik), az MKP és a Híd pedig a pártok megszüntetését. Az új párt alapszabályának 
változását 15 napon belül kell megküldeni a belügyminisztériumnak, ahol az illetékeseknek 
15 napjuk van a törvényességi kellékek ellenőrzésére.  

 

Grezsa: az óvoda életre szóló elkötelezettséget ad a nyelv és kultúra 
iránt 

Az óvoda életre szóló elkötelezettséget ad a nyelv és kultúra iránt -jelentette ki Grezsa István, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a 
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a 
felvidéki Királyhelmecen, ahol kedden átadta a helyi Református Egyházközségnek a 
program keretében épített óvodáját és bölcsődéjét. A miniszteri biztos beszédében kiemelte: 
az, hogy ezúttal a Felvidékgazdasági hátránnyal küzdő keleti részén került sor 
intézményátadásra, jelzi, a magyar kormánynak azt az alapvetését, hogy nincsenek első és 
másodosztályú magyarok, hanem a nemzet része minden magyar.  Rámutatott: már az 
intézmény kivitelezése, az építőipari cégek kiválasztása során is megmutatkozott, hogy 
ezekről a keleti területekről nagyobb az elvándorlás, nem pörög a gazdaság, ami még 
szükségesebbé teszi a segítséget. Hozzátette: annak ellenére, hogy az óvodaprogram már az 
utolsó fázisában jár, engedteka reformátusok kérésének, és bejelentették, hogy még egy új 
intézmény megépítését támogatják, az ország legkeletibb csücskében lévő Tiszacsernyőn. 

 

Orbán: Magyarország és Szerbia megvédi Európát és Németországot 

Magyarország azért is elkötelezett „ezer százalékig” Szerbia európai uniós tagsága mellett, 
mert enélkül Európa belső részeinek biztonsága sem garantálható – jelentette ki Orbán 
Viktor miniszterelnök szerdán, miután a Karmelita kolostorban fogadta Ana Brnabic szerb 
miniszterelnököt. A magyar és a szerb kormányfő a sajtótájékoztató előtt megállapodást írt 
alá a baráti kapcsolatokról és a stratégiai partnerségi együttműködésről, amit Orbán Viktor 
úgy értékelt: ez egy hosszú távú elköteleződés Magyarország részéről, egy olyan stratégiai, 
baráti, partnerségi megállapodás, amely a mindig változó külpolitika sodrásában egy biztos 
pontot fog jelenteni a következő évtizedek során is. Elmondta: a megállapodás a gazdaságot 
állítja a középpontba, és a két ország együttműködése területén az összeköttetések – a 
határátkelőhelyek, gazdasági kapcsolatok, határellenőrzés, az utak, vasutak és 
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hajóközlekedés összeköttetése – jelentik a kulcskategóriát. Orbán Viktor a 
határátkelőhelyekkel kapcsolatban kitért arra: a két ország között egyre intenzívebbé váló 
gazdasági kapcsolat a közúti teherszállításban is egyre növekvő módon megjelent, és ezt 
nagyon nehezen tudják lekövetni a határátlépéseknél, ezért torlódások és időnként sok órás 
várakozások alakulnak ki. Ezért a tompai és a röszkei átkelőhelyek áteresztő kapacitását 
radikálisan meg fogják növelni a jövőben; az ehhez szükséges beruházások 2022 végére 
megvalósulnak, továbbá dolgoznak azon, hogy a hercegszántói átkelőhelyen az árufuvarozás 
is lehetségessé váljon. 
 

Szerb kormányfő: Rendkívül sikeres az együttműködés 
Magyarországgal 

Az elmúlt hét évben rendkívül sikeressé vált az együttműködés Magyarország és Szerbia 
között – mondta Ana Brnabic szerb miniszterelnök szerdán Budapesten. A magyar-szerb 
kormányzati csúcstalálkozón Orbán Viktor kormányfővel közösen tett sajtónyilatkozatában 
Ana Brnabic kiemelte: a megállapodás a kétoldalú stratégiai partnerségről a csúcspontja az 
eddigi közös munkának, amelyet 2014-től, az első együttes kormányülés óta folytattak. 
Ennek eredményeként írhatták alá most az egyezményt és több más megállapodást is – 
mutatott rá. Hangsúlyozta: Szerbia elkötelezett amellett, hogy tovább mélyítsék a kétoldalú 
kapcsolatot és barátságot. Közölte: a szerb kormány egyetlen más ország kormányával sem 
tartott annyi együttes ülést, mint a magyarral, és a kétoldalú együttműködésük rendkívül 
sikeres. A szerb kormányfő köszönetet mondott Magyarországnak az országa európai uniós 
csatlakozásához nyújtott támogatásért. A Magyarország által biztosított szakmai segítségről 
is írtak alá most megállapodást – emlékeztetett. Ana Brnabic köszönetet mondott magyar 
kollégájának azért is, amit a magyarországi szerb közösségért tett. 
 

Szijjártó: Magyarország és Szerbia is jelentősen profitál a kiváló 
együttműködésből 

Történelmi léptékben mérve is kiváló a politikai együttműködés Magyarország és Szerbia 
között, ebből pedig mindkét ország jelentősen profitál gazdasági szempontból is – jelentette 
ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az általa vezetett tárca közleménye szerint 
szerdán. A miniszter arról számolt be a Budapesten rendezett magyar-szerb kormányzati 
csúcstalálkozót követően, hogy 2021 első felében 37 százalékkal nőtt a kétoldalú 
kereskedelmi forgalom, ennek értéke az év végére meg fogja haladni a 3 milliárd eurót. A 
forgalom további növelése érdekében a magyar Eximbank 135 millió eurós hitelkeretet 
hozott létre a magyar és szerb vállalatok kereskedelmi együttműködésének támogatására – 
tette hozzá. Mint mondta, a koronavírus-járvány gazdasági hatásaira adott válaszként a 
kormány finanszírozást biztosít magyar cégek külföldi beruházásaihoz, aminek kapcsán a 
legnagyobb érdeklődés Szerbia iránt mutatkozik. Tájékoztatása szerint a kormány tizenhat 
magyar vállalat szerbiai beruházását finanszírozza, így 20 milliárd forint támogatás nyomán 
jelenleg 40 milliárd forintnyi beruházás zajlik a szomszédos országban.  
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Beregszászban ülésezett a KMKSZ Választmánya 

A KMKSZ az üldöztetések ellenére él és működik, megpróbálja teljesíteni hivatását, ami 
nem más, mint a kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme...” – hangsúlyozta Brenzovics 
László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség szeptember  4-én,  Beregszászban,  a  II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában megtartott választmányi ülésén. A 
fórum munkájában még mindig csak online kapcsolaton keresztül vehetett részt a KMKSZ 
külföldre kényszerített elnöke, valamint online kapcsolaton keresztül vett részt Bocskor 
Andrea európai parlamenti képviselő is. A KMKSZ Választmánya egyperces néma 
főhajtással emlékezett meg a nemrég elhunyt tagtársról, Lator Istvánról. 

 

Smihal: szükség van Ukrajnában a kettős állampolgárságra 

Szükség van a kettős álampolgárság engedélyezésére Ukrajnában, mert ez erősíti az országot 
- jelentette ki Denisz Smihal miniszterelnök a keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő 
kizárta ugyanakkor ennek lehetőségét az Ukrajna által agresszornak minősített 
Oroszországgal. Kifejtette, hogy személyes véleménye szerint  a kettős állampolgárság a 
civilizáltság jele. "Sok civilizált országban ez elfogadott norma. Természetesen ennek 
nyitottnak és átláthatónak kell lennie. A kettős állampolgárság viszont agresszor országgal 
nem megengedett (...) Az én álláspontom az, hogy legyen kettős állampolgárság. Ez erősíteni 
fog minket" - idézte Smihalt az Ukrajinszka Pravda című hírportál. 

 

Triesztben tartották a FUEN 65. kongresszusát  

Triesztben tartották a FUEN 65. kongresszusát. Vincze Loránt EP-képviselő, a FUEN elnöke 
a kongresszus csütörtöki ünnepélyes megnyitóján kijelentette: a kisebbségi közösségek 
európai védelmében előbbre tartunk, mint egy évtizeddel ezelőtt, és a minden más témát 
háttérbe szorító koronavírus-járvány idején sikerült láthatóvá tenni és a Minority SafePack 
által az európai politika napirendjére emelni a nemzeti közösségeket, kisebbségeket, nyelvi 
csoportokat, nemzetiségeket. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 
felelős államtitkára ünnepi beszédében hangsúlyozta: mi, magyarok, tudjuk, hogy mi az a 
kisebbségi lét és Magyarország támogatja az európai őshonos nemzeti kisebbségek védelmét 
és érdekvédelmét ellátó Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) létezését és 
működését. 
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