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Európa jövőjét a keresztény értékrend fennmaradása garantálja 

Magyarország és Európa jövőjét a keresztény értékrend fennmaradása jelenti – mondta a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Bonyhád-Majoson. 
Potápi Árpád János, aki a térség fideszes országgyűlési képviselője is, a felújított bonyhád-
majosi, római katolikus templom újraszentelésén hozzátette: a kormány minden erejével 
azon lesz a jövőben is, hogy segítse a történelmi egyházakat, a helyi közösségeket, és 
mindazokat, "akiknek fontos a közös értékrendünk". Hangsúlyozta, hogy 2010 óta 
háromezer templom épült vagy újult meg a Kárpát-medencében; "ilyen Szent István kora 
óta nem történt". A mintegy kétszáz hívő előtt tartott ünnepen az államtitkár úgy folytatta: 
a hit mellett legalább ilyen fontos a családok és gyermekek védelme. Minden eddiginél 
erősebb támaszt kapnak a magyar családok, akik a nemzet alapkövei – fogalmazott. Az 
államtitkár szerint az elmúlt tíz év eredményei is igazolják, hogy a magyar család- és 
nemzetpolitika az egyik legsikeresebb Európában. “Gyermekeink jövője is múlik azon, hogy 
a 2010-ben megkezdett, öt pillérre épülő családpolitikát tudjuk-e folytatni” – fűzte hozzá. 

 

Rétvári: az emberi élet teljessége a nemzeti identitással valósulhat 
meg 

Az emberi élet teljessége csak a nemzeti identitással valósulhat meg – hangsúlyozta az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) parlamenti államtitkára szerdán 
Budapesten. Rétvári Bence az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) Lépj át a 
határaidon! című projektjének rendezvényén közölte: határon túli magyarok nélkül nincs 
nemzet és nemzet nélkül nincs haza. A mintegy két és fél éves projekt keretében – folytatta 
– határon túli magyar diákok találkoztak határon inneni társaikkal, 450 közösségből, 
tízezres nagyságrendben. Az államtitkár a program megvalósítóinak, köztük a Magyar 
Cserkészszövetségnek is köszönetet mondva úgy fogalmazott: "számunkra ez rendkívül 
fontos, mert hiszünk abban, hogy az emberi élet teljessége csak (.) a nemzeti identitással tud 
megvalósulni". A cserkészet az elmúlt száz évben Magyarországon nemzetmegtartó erő is 
volt - mondta. Kiemelte, hogy minden magyar cserkész számára fontos a magyar identitás, 
a nemzeti közösségek és hagyományok, a nemzet törtélelme, nyelve, mindezt önkéntes 
alapon. 

 

Potápi: megjelentek a Határtalanul program idei pályázati kiírásai 

A Határtalanul programban hetedikesek és középiskolások Kárpát-medencei tanulmányi 
kirándulását lehetővé tevő pályázat nyílt meg hétfőn - jelentette be a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára Budapesten. Potápi Árpád János  sajtótájékoztatón 
közölte: a hetedikeseknek szóló pályázat keretösszege 1,3 milliárd forint, a 
középiskolásoknak szóló pedig 500 millió forint. Mindkét kiírásban 500 ezer és 5 millió 
forint közötti összegre lehet pályázni. Az államtitkár emlékeztetett: a programról 2010-ben 
döntöttek, az első buszok 2011. június 4-én indultak el Budapestről. Egy korábbi felmérést 
ismertetve óriási eredménynek nevezte, hogy a magyarországi egyetemisták 78 százaléka 
járt már határon túli magyarlakta területen, 62 százalékuknak pedig van határon túli 
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barátja, ismerőse. Potápi Árpád János szólt arról is, hogy a koronavírus-járvány miatt a 
2019-es és 2020-as keretből támogatott kirándulások jelentős része, több mint kétezer 
kirándulás nem valósulhatott meg. Ezért ezek megvalósítási határidejét 2022. augusztus 31-
ig meghosszabbították - mondta. 

 

A helyi magyar intézmények minőségéről beszéltek a Temesvári 
Magyar Napok megnyitójának szónokai 

A temesvári magyar intézmények minőségéről beszéltek csütörtök este a Temesvári magyar 
napok nyitógálájának szónokai. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 
államtitkára köszöntőjében elmondta: a magyar bölcsőde, óvoda, építésekor, a magyar 
iskola, vagy templom támogatásakor arra kell törekedni, ne csak külsőre legyenek szépek az 
intézmények, hanem a színvonaluk is minőségi legyen. Az államtitkár felidézte: a Bánság 
fővárosa ezer szállal kötődik a magyar kultúrához, történelemhez. A térség történelmét is 
alakító temesvári események közül Dózsa György felkelésének a temesvári leverését, és a 
romániai kommunista diktatúrát megdöntő 1989-es forradalmat említette. „Ha nem lett 
volna Tőkés László, ha nem lettek volna azok a kitartó, szívós és büszke temesváriak, 
magyarok, románok és németek, akik összefogva kiálltak Tőkés László mellett, a szabadság 
gondolata mellett, talán nem beszélhetnénk ma demokratikus Romániáról, és demokratikus 
Közép-Európáról. Ezt mind-mind Temesvár adta nekünk” - jelentette ki. 

 

Felszentelték a felújított kolozsvári evangélikus templomot és 
püspöki székházat 

Kolozsváron egyházi vezetők, valamint a román és a magyar kormány képviselői 
jelenlétében felszentelték a felújított evangélikus templomot, és a mellette álló püspöki 
székház felújított épületegyüttesét. Amint a felújítást vezető Fehér Attila esperes elmondta: 
a munkálatok mintegy tízmillió lejbe kerültek. Az összeg több mint felét az Európai Unió, 
közel felét a magyar állam, és kisebb részét a román állam biztosította. Potápi Árpád János, 
a magyarországi Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára az eseményt 
köszöntve kijelentette: ma a templomok megújulása a nemzet szellemi és lelki 
megújulásának üzenetét hordozzák mindenhol a Kárpát-medencében. „Míg a Kárpát-
medencétől nyugatra templomokat rombolnak le vagy kocsmát költöztetnek bele, addig a 
Kárpát-medencében 2010 és 2020 között mintegy 1600 külhoni templom, plébánia, 
parókia, egyházi közösségi ház újult meg, épült fel.” – jelentette ki az államtitkár.  
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Szili Katalin: a határon túli magyar közösségekben konszenzus van az 
autonómia kérdésében 

Szili Katalin szerint a határon túli magyar közösségek mindegyikében konszenzus van az 
autonómiaigény kérdésében. Az autonómiakoncepciók összehangolásáért felelős 
miniszterelnöki megbízott a Temesvári Magyar Napok keretében Kalmár Ferenc 
nagykövettel, a szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal közösen mutatja be 
pénteken a Harmincból tíz című, a magyar nemzetpolitika elmúlt tíz évét összegző kötetet. 
Szili Katalin a könyvbemutató előtt az MTI-nek telefonon elmondta: a könyv teljes képet 
kívánt mutatni tíz év magyar nemzetpolitikájának az eredményeiről, és rámutat a 
nemzetközi, európai szabályozás hiányosságaira is a nemzeti kisebbségek védelme 
területén. Hozzátette: a könyv nem tudományos igénnyel készült, de megteremti a közös 
tudást az autonómia, nemzetpolitika kérdéseiben is.” 

 

Koszorúzással emlékeztek a pozsonyligetfalui tömegmészárlás 
áldozataira 

Szlovákiában mind a mai napig tabutémának számít, hogy a második világháború befejezése 
után a csehszlovák hadsereg katonái magyar és német civil lakosokat mészároltak le 
Pozsony mellett és Morvaország közepén. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Dunajszky Géza közíró, Petržalka-Engerau-
Ligetfalu Polgári Társaság elnöke látogatott el az 1945-ös mészárlás áldozatainak 
emlékművéhez, hogy leróják a tiszteletüket. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy nagyon 
fontos mindenkinek tudnia arról, hogy pontosan mi is történt Pozsonyligetfalun, hiszen, ha 
mi elfelejtjük ezeket az eseményeket, akkor nem tudjuk tovább adni az utókornak, és nem 
tudunk tenni azért, hogy ez soha többé ne ismétlődhessen meg. 

 

Potápi: magyarnak lenni nemcsak származás, hanem minőség 
kérdése is 

Magyarnak lenni “nemcsak származás és vállalás kérdése, hanem minőség kérdése is” – 
jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 
szerdán Pozsonyban, ahol köszöntőt mondott a Pozsonyi Magyar Szakkollégium ünnepélyes 
évnyitóján. Az államtitkár az ünnepségen – amelyen a Nemzetpolitikai Államtitkárság 
támogatásával felújított helyiségeket is átadták – a szakkollégiumok kiemelten fontos 
szerepéről, az erős magyar intézményrendszer megteremtésének szükségességéről beszélt. 
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Saját teljesítménnyel mandátumhoz jutni 

Mindenkinek megvan a saját munkamódszere, és azt alkalmazva készül a jövő évi 
választásokra, kezdte a beszélgetést Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 
Szabadkai Magyar Rádió kedd reggeli műsorában. Elmondta, hogy a VMSZ egyelőre a napi 
feladataival próbál megbírkózni, a választási ígéreteket próbálja teljesíteni. „Most, hogy 
normalizálódtak a viszonyok, normalizálódott az élet, erre nagyobb mozgástér, nagyobb 
lehetőség van, de lélekben készülünk a jövő évre”, nyilatkozta Pásztor István, aki hozzátette, 
hogy jövőre nemzeti tanácsi választásokat is tartanak, de Magyarországon is parlamenti 
voksolást tartanak, ami szintén fontos a határon túli magyar közösségnek. 
 

Potápi: A vajdasági magyarság a többi nemzetrésznek is példát tud 
mutatni 

A vajdasági magyarok az elmúlt évtizedekben óriási utat tettek meg, hiszen míg a 
kilencvenes évek háborúinak idején még a magyarság jövője is megkérdőjeleződött, mára ez 
a népcsoport megerősödött, és a többi magyar nemzetrésznek is példát tud mutatni – 
hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
szombaton a szerbiai Pancsován a helyi Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület 
fennállásának 75 éves évfordulója alkalmából tartott ünnepi rendezvényén. „Példát mutat a 
szervezettségben, példát mutat a kötődésében a szülőhazájához, példát mutat abban, hogy 
hogyan kell minden nehézség ellenére megmaradni, építkezni és mindezt úgy megtenni, 
hogy a két nemzet közötti történelmi megbékélést szolgálják” – fogalmazott a 
nemzetpolitikai államtitkár. A pancsovai Petőfi Sándor Művelődési Egyesület a legfőbb 
intézmény, amely összefogja a helyi magyarságot, és megerősíti a helyiek magyar identitását 
- méltatta az egyesületet Potápi Árpád János. 
 

 

Potápi: a Munkácsi Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a 
kárpátaljai magyarság életét 

A hit és a kultúra, a közösség és a szülőföld együttesen azok az értékek, amelyekkel a 
Munkácsi Szent István Líceum 20 éve gazdagítja a kárpátaljai magyarság életét – 
hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára a Munkácsi Szent István Líceum fennállásának 20 éves évfordulója alkalmából 
tartott pénteki ünnepségre küldött levelében. Az államtitkár kiemelte: a Munkácsi Szent 
István Líceum menedéket jelent, egy olyan helyet, ahol a türelmesség és az oktatás révén az 
intézményben tanuló diákok erős közösségé formálódnak.    "Biztosíthatjuk önöket, hogy 
nem hagyjuk magára a kárpátaljai magyarságot, és küzdünk azért, hogy az ezer éve 
szülőföldjén élő közösség továbbra is megmaradhasson és boldoguljon Kárpátalján" - írta 
Potápi Árpád János a levélben. 
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Az aktualitásokról egyeztettek 

Magyarország eszéki főkonzulátusa szeptember 21-re munkavacsorára hívta meg a 
horvátországi magyar képviselőket és közösségi vezetőket Várdarócra. Az eseményre 
meghívást kaptak a konzuli kerület területén működő magyar egyesületek vezetői, illetve a 
kisebbségi önkormányzatok elnökei. A tanácskozáson szó volt többek között a  
népszámlálásról, a koronavírus-járvány utáni tervekről, valamint az egyszerűsített 
honosításról és a jövő évi magyarországi választásokról is. 
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