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Potápi: háromezer külhoni projekt nyert támogatást a nemzeti 
újrakezdés éve pályázatain 

Több mint kétmilliárd forint értékben mintegy háromezer külhoni projekt nyert 
támogatást a nemzeti újrakezdés éve pályázatain – jelentette be a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára keddi budapesti sajtótájékoztatóján. Potápi Árpád 
János kiemelte: 2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében három jelentős pályázaton nyílt 
lehetőség a külhoni magyar szervezetek támogatására. 

 

Meglett a szükséges szavazatszám, megbukott a Cîțu-kormány 

Bőven meglett a kormánybuktatáshoz szükséges voksszám, kedden megszavazta a 
parlament a bizalmatlansági indítványt, és „hazaküldte” a Florin Cîțu vezette kabinetet. A 
hivatalos bejelentés szerint 281 honatya szavazta meg a bizalmatlansági indítványt. A 
bizalmatlansági indítvány megszavazásával a parlament megvonja a bizalmat a jelenlegi 
kormánytól – jelentette be Ludovic Orban képviselőházi elnök. 

 

A húszéves Sapientia abból él, hogy az erdélyi magyarok nem 
nyugodtak bele az önálló egyetem hiányába 

A rendszerváltozás óta eltelt 31 év egyik legjelentősebb erdélyi magyar eseményének 
tekintik a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) húsz évvel ezelőtti 
elindítását az évforduló alkalmából rendezett vasárnapi csíkszeredai ünnepség szónokai. 
Tonk Márton rektor felidézte: az 1989-es rendszerváltás eufóriájában, és 
„hurráoptimizmusában” az erdélyi magyarság azt remélte, hogy újraindíthatja az 1959-ben 
elvesztett önálló állami egyetemét. Egy bő évtizedes „iszapbirkózás” és a magyar egyetem 
létrehozására irányuló romániai politikai akarat teljes hiánya vezetett el ahhoz a 
felismeréshez, hogy „ha nincs önálló állami, akkor legyen magán, de akkor is önálló 
egyetem, egyetemhálózat”. 

 

Potápi: megkerülhetetlenné vált a Sapientia a Kárpát-medencei 
egységes magyar oktatási térben 

Egyházi és világi elöljárók, hazai, anyaországi és Kárpát-medencei magyar felsőoktatási 
intézmények vezetői, képviselői, egykori és jelenlegi oktatók és meghívottak társaságában 
ünnepelték a Sapientia EMTE első tanévnyitójának huszadik évfordulóját vasárnap 
Csíkszeredában. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 
szerint tíz évvel azután, hogy Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette: a magyar kormány 
évről-évre kiszámítható módon hozzájárul a Sapientia EMTE fenntartásához és 
működtetéséhez, elmondható, hogy ez a szándék az egyetem mindennapjainak részévé 
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vált, amelyre az elmúlt tizenegy év folytonossága is lehetőséget adott. Rámutatott, hogy 
2010 óta az egységes nemzetben való gondolkodást, az azt követő stratégiai lépéseket a 
következő alapelv határozza meg: a magyar nemzet határai addig tartanak, amíg a magyar 
intézmények hatósugara elér. 

 

Nagypeleskén felszentelték a magyar támogatással felújított 
görögkatolikus templomot 

A Szatmár megyei Nagypeleskén felszentelték a magyar állam támogatásával felújított 
görögkatolikus templomot. Az eseményen részt vevő Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntésében felidézte: amikor 
2000-ben Orbán Viktor miniszterelnök millenniumi zászlókat adományozott a 
magyarországi településeknek és a határon túli egyházaknak, akkor megemlítette, hogy a 
zászló egyik fele ki van hímezve, a másik, üres felét pedig az idő fogja megtölteni. Az 
államtitkár úgy vélte: nem sok hely maradt a millenniumi zászlókon, de mindig lesznek 
olyan fontos események, amelyek még odaférnek. 

 

A dél-erdélyi szórványban vett részt óvoda-alapkőletételen és -
avatáson Potápi Árpád János államtitkár 

A dél-erdélyi szórványban vett részt óvoda-alapkőletételen és -avatáson Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A közigazgatásilag 
Balázsfalva városhoz tartozó Magyarpéterfalván a magyar kormány támogatásával 
megépítendő óvoda alapkövét tették le. Az alig több mint ötszáz lelkes településen a 
lakosság 94 százaléka vallotta magát magyarnak az 2011-es népszámláláson. Potápi Árpád 
János köszöntésében örömének adott hangot azért, hogy a szórványban élő magyarság is 
építkezni akar, magyar intézményt épít. 

 

A magyar állam támogatásával épült ovi-sport pályát adtak át 
Széken 

A magyar állam támogatásával épült ovi-sport pályát adtak át csütörtökön a 
néphagyományairól híres Kolozs megyei Szék községben. A 14,28 millió forintból elkészült 
pálya lehetővé teszi, hogy az óvodás gyermekek biztonságban és játékos formában tudják 
elsajátítani a futball, a kézilabda, a röplabda, a tenisz és a tollaslabda alapjait, és a sajátos 
nevelési igényű gyermekek számára is biztosítja a sportolás lehetőségét. Az eseményen 
részt vevő Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős 
miniszteri biztos az avató ünnepség után a közmédiának nyilatkozva elmondta: a 
sportpálya a korábban már felújított széki óvoda mellé épült. 
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Szijjártó: közös érdekünk a magyar-szlovák együttműködés 
erősítése 

Közös érdek az együttműködés erősítése Magyarország és Szlovákia között, és a kormány 
ebben a konkrét, kézzelfogható eredményekre helyezi a hangsúlyt – jelentette ki a tárca 
szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Pozsonyban. Ivan Korčok 
szlovák külügyminiszterrel tartott sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter elmondta, hogy a 
magyar külpolitika középpontjában a visegrádi együttműködés folyamatos erősítése áll. 

 

Megvalósították a forgatókönyvet: megalakult a Szövetség  

Szombaton megtartotta alakuló közgyűlését a Szövetség, amely az MKP, a Híd és az 
Összefogás egyesülésével jött létre. A kongresszuson minden aszerint történt, ahogy az 
már a napok, vagy akár hetek óta ismert információk szerint tervben volt. Így a Szövetség 
elnökévé szombaton formálisan is megválasztották Forró Krisztiánt, aki eddig az MKP-t 
vezette. A közös pártnak a hosszas egyeztetések során kitárgyalt alapszabálya szerint a 
formáció első elnökét mindenképpen az MKP adja. Arról pedig, hogy a tisztséget Forró 
töltheti be, már szeptember 19-én az MKP történetének utolsó kongresszusán döntöttek. 

 

Potápi: üdvözöljük a Szövetség megalakulását  

Levélben gratulált Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára az új felvidéki magyar párt, a Szövetség megalakulásához Forró Krisztián 
pártelnöknek. Közel két évig tartó egyeztetések után Szövetség néven, három párt - a 
Magyar Közösség Pártja (MKP), a Most-Híd és az Összefogás - összeolvadásával jött létre 
az egységes felvidéki magyar párt. A Somorjához tartozó Csölösztőn szombaton tartott 
alakuló kongresszus Forró Krisztiánt, az MKP elnökét választotta meg a Szövetség 
elnökének. Potápi Árpád János államtitkár jókívánságait fejezte ki Forró Krisztiánnak, a 
Szövetség elnökének, hangsúlyozva: "ez a tisztség az eddiginél még nagyobb felelősséggel 
jár, hiszen a most épülő felvidéki együttműködési modell megóvása, megerősítése 
mindennél fontosabb." 

 

Gazdag programsorozattal ünnepel Borsiban a Magyarság Háza 

Az elmúlt tizenegy év nemzetpolitikájának egyik sikere a határon innen és túl élő magyar 
közösségek közötti kapcsolatok erősítésére tíz esztendeje létrehozott Magyarság Háza, az 
intézmény szerteágazó tevékenysége. A Magyarság Háza 2011-ben, a magyar kormány 
támogatásával jött létre, a nemzetpolitikai 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. „A teljes 
Kárpát-medence képviselteti magát Borsiban csütörtöktől vasárnapig: Muravidékről, 
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Ausztriából, Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből és Magyarországról érkeznek az előadók.” 
– nyilatkozta Csibi Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója. 

 

Határon átnyúló ösztöndíjprogram indult Mórahalmon és 
Nagybecskereken 

Elindult a mórahalmi és a nagybecskereki önkormányzat határon átnyúló, uniós 

támogatású ösztöndíjprogramja, a 17 magyarországi és 17 vajdasági fiatal pénteken vehette 

át szerződését a Csongrád-Csanád megyei kisvárosban - tájékoztatta a mórahalmi 

önkormányzat az MTI-t. A közlemény szerint a 862 ezer eurós költségvetésű program célja 

a szerb-magyar határmenti régió gazdaságfejlesztési folyamatainak megismerése révén a 

szakértők, kutatók, a hallgatók és a vállalkozások közötti együttműködés és hálózatépítés 

elősegítése, valamint a határtérségben élő fiatalok életpálya-modelljének megalapozása, a 

szülőföldön maradás ösztönzése. 

 

Szijjártó: a magyar külügyminisztérium bekérette az ukrán 
nagykövetet  

Szuverenitásunk megsértésének tartjuk, hogy Ukrajna meg akarja akadályozni 
Magyarország biztonságos gázellátását, ezt kikérjük magunknak és az ukrán nagykövetet 
keddre bekérettük a Külgazdasági és Külügyminisztériumba - közölte a tárca vezetője 
közösségi oldalán. Szijjártó Péter bejegyzésében emlékeztetett arra, hogy hétfőn aláírták a 
Magyarország gázellátását a következő tizenöt évre garantáló szerződést a Gazprommal. 
"Ez nagy siker, mert egyrészt a mai bizonytalan világban mindennek, ami 
kiszámíthatóságot biztosít, nagy értéke van, másrészt pedig olyan árformulában 
állapodtunk meg, mely biztosítja a rezsicsökkentés eredményeinek hosszútávú 
fenntartását" - jegyezte meg a miniszter. 

 

Beregszászban tárgyalt az EBESZ nemzeti kisebbségi főbiztosa  

Beregszászba látogatott Kairat Abdrakhmanov, az Európai Biztonsági és Együttműködési 
Szervezet nemzeti kisebbségi főbiztosa, ahol Babják Zoltán, a Beregszászi kistérség 
polgármestere fogadta – olvasható a kistérségi vezető közösségi oldalán. Az EBESZ 
nemzeti kisebbségek ügyeivel foglalkozó főbiztosával oktatási és kulturális kérdéseket 
boncolgattak, valamint az egészségügyi ellátás szintjéről és folyamatairól is tárgyaltak a 
Beregszászi kistérség vonatkozásában. 
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Potápi: idén már öt országban lesz mentorprogram  

A Vajdaság és Erdély után Horvátországban is elindul a mentorprogram, nemsokára pedig 
a Felvidék és Kárpátalja is csatlakozik, így idén már öt országban lesz elérhető - 
hangoztatta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 
csütörtökön a drávaszögi Kopácson, a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói 
mentorprogram nyitó rendezvényén. A nemzetpolitikai államtitkár az MTI-nek 
nyilatkozva elmondta: ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a már sikeres nagyvállalkozókat 
összekötik a most induló vállalkozásokkal, hogy ezzel is hozzájáruljanak a gazdasági háló 
minél szorosabb összeszövéséhez, és a Kárpát-medencét egységes gazdasági térként tudják 
kezelni. Emlékeztetett, hogy 2010-től történt meg a radikális nemzetpolitikai váltás. Ennek 
voltak szimbolikus döntései is - hangsúlyozta, és megemlítette a kettős állampolgárságról 
szóló törvényt, az alaptörvényt és a nemzeti összetartozás napját. 

 

Szili Katalin: Magyarország felelősséget visel a határon kívüli 
magyarságért 

Magyarország felelős a határon kívüli magyarságért - közölte a határon túli magyarok 
ügyeivel foglalkozó miniszterelnöki megbízott a 27 szervezetet tömörítő, mintegy 5000 
tagot számláló SMOSZ közgyűlésén szombaton.  Szili Katalin úgy fogalmazott: minden 
magyar számít, nemcsak a kárpát-medenceiek, hanem a diaszpórában élő magyarság 
összefogása is fontos feladat. A magyarság már világnemzet, a világ számos pontján 
megtalálhatók magyar közösségek, akiket a kormány segít abban, hogy meg tudjanak 
maradni magyarnak - emelte ki a miniszterelnöki megbízott. Hangsúlyozta: a SMOSZ 
számos oktatási és kulturális tevékenységgel járul hozzá a magyar identitás megőrzéséhez, 
például azzal is, hogy a fiatalok hétvégén magyar nyelvet tanulhatnak. 
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