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A nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye az a felismerés, hogy külhoni magyarnak
lenni erőforrás, amelynek kiaknázásával komoly versenyelőnyre lehet szert tenni –
mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a
Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit átadó ünnepségen.
Potápi Árpád János kiemelte, dolgoznak az intézményhálózat erősítésén, hogy a magyar
oktatás, kultúra, vállalkozás egyet jelentsen mindenütt a minőséggel. Az államtitkár
beszélt arról is, hogy 2016 óta több ezer külhoni magyar vállalkozó kapott szakmai és
pénzügyi támogatást fejlődési projektje megvalósításához. Potápi Árpád János kiemelte, az
idén a külhoni magyar gyerekek évében támogatják a gyermekbarát tevékenységet
megvalósító külhoni magyar vállalkozásokat. Dolgoznak azon is, minél több újabb
szakterületen indulhasson el a magyar-magyar együttműködés azért, hogy egységes
kárpát-medencei térségben lehessen gondolkodni az oktatásban, kultúrában, gazdaságban
egyaránt. Ebben a munkában szerepe van az Érték és Minőség Nagydíjnak, amely a
magyar minőséget teszi határtalanná – tette hozzá. Az idén 60 pályázó 67 pályázata köztük 7 erdélyi pályázó - kapott Érték és Minőség Nagydíj kitüntető címet. Az Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Nívódíj elismerésben a Kárpátaljai Magyar
Képző- és Iparművészek Révész Imre Társasága és Simó Klára a Transilvanum Alapítvány
elnöke részesült. Az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat Kárpát Hazáért Életmű Díjat Végh
László szociológus, politológus, a somorjai Bibliotheca Hungarica könyvtár létrehozója
érdemelte ki, az MTVA határon túli tudósítói hálózatának alkotógárdája pedig Érték és
Minőség Nagydíj Pályázat Kommunikációért Nívódíjban részesült.

Magyarország

Potápi: Külhoni
versenyelőny

Szilágyi Péter: a szabadság a legfontosabb
Nekünk magyaroknak a szabadságunk a legfontosabb, ez nemzeti történelmünk
mozgatórugója, mert mindent ennek a kivívása érdekében tettünk az elmúlt évezredek
során és teszünk ma is – hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
miniszteri biztosa Sopronban. Az 1989 eseményei Győr-Moson-Sopron megyében
elnevezésű konferencián, amelyen a romániai Maros megyéből érkezett delegáció is részt
vett, Szilágyi Péter elmondta: az is jellemző a magyarokra, hogy erős nemzetként,
összetartva, együtt vívjuk meg csatáinkat, éljünk a Kárpát-medence bármely pontján.
Hangsúlyozta, hogy a kormány ugyanolyan feltételeket kíván biztosítani a magyaroknak a
Kárpát-medence minden régiójában. A külhoni magyarokra erőforrásként tekintünk,
akikkel együtt, közösen alkotunk egy versenyképes, európai nemzetet – fogalmazott.
Hozzátette: a konferencia azért fontos, mert határokon átívelve, egy nemzetként vitatjuk
meg a rendszerváltozás kérdéseit. A nemzetpolitika eredményeit tekintve az ilyen
alkalmak mutatják meg, hogy honnan, hová jutottunk – mondta, majd hozzátette, hogy
mára természetessé vált az, ami régen csak álom volt. A konferenciához kapcsolódva a
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A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szerint 2010 óta a
nemzetpolitika korábbi méltánytalan helyéről „magasabb polcra került” Magyarországon.
Erről Szilágyi Péter a Vasárnapi Iskola Alapítvány Összetartás program című szombati
rendezvényén beszélt Egerben. Köszöntőjében aláhúzta: fontos jogszabály-módosítások és
döntések révén sikerül „életben tartani” a nemzetpolitika intézményrendszerét, mely mellé
sok új program és forrás is rendelkezésre áll. Mindez azonban csak a keretrendszert
teremti meg, melyet olyan emberek töltenek meg tartalommal, mint a Vasárnapi Iskola
Alapítvány vezetői és önkéntesei, valamint a diákok és szülők, akik élnek a szervezet által
nyújtott lehetőségekkel – fogalmazott. Rámutatott: az alapítvány célja határon túli
nemzettársainkat megtartani a magyar nyelvben és kultúrában, hozzásegítve őket ahhoz,
hogy saját közösségükben, szülőföldjükön tudjanak boldogulni.

Magyar állami támogatással épült orvoslakásokat adtak át
Gyergyószentmiklóson és Borszéken
A magyar állam támogatásával épült orvoslakásokat adtak át csütörtök délután
Gyergyószentmiklóson, és hasonló lakások alapkövét tették le Borszéken is. Az események
díszvendége, Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a két
rendezvény között az MTI-nek nyilatkozva rendkívül fontosnak tartotta azt a munkát,
amelyet a Studium-Prospero Alapítvány végez húsz éve azért, hogy fiatal orvosokat,
művészeket, értelmiségieket telepítsen le, marasztaljon otthon, Erdélyben. Megjegyezte:
Gyergyószentmiklóson olyan lakásokat adtak át csodálatos természeti környezetben,
amelyekbe bárki szívesen beköltözne. Ezek alkalmasak arra, hogy egy család el tudja
indítani az életét azon a településen ahol a hivatását űzi. „Bízom benne, hogy csökkenteni
tudjuk ezáltal azt a súlyos orvoshiányt, amely a régiót jellemzi, és hozzájárulunk ahhoz,
hogy minél több fiatal orvos találja meg a számítását mind az erdélyi kórházakban, mind
pedig háziorvosként” – fogalmazott a politikus. Vass Levente parlamenti képviselő, a

Magyarország

Szilágyi Péter: Az elmúlt kilenc évben a nemzetpolitika a méltó
helyére került

Erdély

Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat a Bethlen Gábor Alap támogatásával
pályázatot hirdetett májusban a megyében élő és tanító történelemtanárok számára, hogy
készítsenek egy, az 1989-es év megyebeli eseményeiről szóló oktatási anyagot, amely
közelebb viszi a fiatalokhoz a korszakot. Szilágyi Péter megköszönte a pályázó tanárok
munkáját, mert általuk a felnövekvő nemzedék is megismerheti a magyarság 20. századi
történelmének azon részét, amellyel a modern európai politikába újra bekapcsolódhatott
az ország.
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Nemzetiségi iskolát akar a Híd
Új fejezettel bővítenék a közoktatási törvényt a hidas képviselők. A régóta várt módosító
javaslattal meghatároznák a nemzetiségi iskola fogalmát, annak sajátosságait, és új
intézményeket hoznának létre, amelyek kizárólag ezekkel az iskolákkal foglalkoznak. A
közoktatási törvény módosítása rögzítené, melyek a nemzetiségi iskolák, és ezekben
melyik tantárgyakat oktatnák külön tanterv alapján. „Ilyen például a történelem, amit
jelenleg szlovák tankönyvfordításokból tanítanak az alapiskolákban. Ezentúl ezeket a
tantárgyakat magyar szerzők által összeállított tankönyvekből kellene tanítani” – mondta
Vörös Péter, a törvényjavaslat egyik beterjesztője. A módosításban az is szerepel, hogy a
nemzetiségi iskolákban a szlovák nyelvet idegen nyelvként tanítsák. A Szlovákiai Magyar
Pedagógusok Szövetsége bízik abban, hogy a parlamenti képviselők megszavazzák a
javaslatot. A szövetség elnöke, Fekete Irén úgy nyilatkozott, a módosítás az első lépés
ahhoz, hogy aztán további folyamatokat lehessen beindítani. Mint mondja, a javaslatot ők
is véleményezték, észrevételeikből több beépült a végső változatba. A javaslat magába
foglalja a Nemzetiségi Pedagógiai Intézet, valamint a Nemzetiségi Oktatási Tanács
létrehozását. Ez utóbbi 11 tagból állna, és negyedévente legalább egyszer összeülne.
Tanácsadó szervként működne az oktatási minisztériumban, véleményezné a nemzetiségi
iskolákkal kapcsolatos minisztériumi törvénymódosításokat és rendeleteket, és
javaslatokat terjeszthetne elő. A minisztérium köteles lenne figyelembe venni a tanács
véleményét a nemzetiségi iskolákkal kapcsolatos döntéseknél.

Felvidék

Studium-Prospero Alapítvány ügyvezető elnöke beszédében felidézte: alapítványa húsz
évvel ezelőtt a Kárpát-medencében elsőként kezdeményezte szolgálati lakások és
szakkollégium építését Marosvásárhelyen pályakezdő orvosok, fiatal egyetemi oktatók,
művészek számára. Azóta a magyar kormány támogatásával számos erdélyi településen
építettek és adtak át szolgálati lakásokat.

Kövér László: Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa
szellemi önvédelmét
Közép-Európa nemzetei képesek megújítani Európa szellemi önvédelmét, és ezzel
megerősíteni az európai politika önvédelmi képességét - jelentette ki Kövér László, az
Országgyűlés elnöke a felvidéki Selye János Egyetem (SJE) ünnepi tanévnyitóján
Révkomáromban, ahol köszöntőt mondott pénteken. Az egyetlen felvidéki magyar
egyetem, a révkomáromi Selye János Egyetem (SJE) 15 éve kezdte meg működését. Az
ünnepi tanévnyitón - amelyet az intézmény teljesen megtelt dísztermében tartottak - több
anyaországi és felvidéki magyar, illetve szlovák politikust, diplomatát, egyházi
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Felvidék

személyiségeket, más felsőoktatási intézmények vezetőit és ismert közéleti személyiségeket
is látni lehetett. Kövér kijelentette, hogy a 15. tanévnyitón is hálával emlékezünk azokra,
akik 1990-ben magyar egyetemet álmodtak az akkor még Csehszlovákiában élő
magyarságnak. Köszönjük Duray Miklós, Popély Gyula és néhai Sidó Zoltán egykori
magyar parlamenti képviselőknek az akkor elindított küzdelmet, amely 14 esztendő után,
2004-ben Szlovákiában a Selye János Egyetem megalakulásával hozta meg gyümölcsét.

Szili: a magyar államnak minden gyermek számít, ők jelentik a
nemzet jövőjét

Potápi: Gazdasági szempontból is egyre inkább egységes térré válik
a Kárpát-medence
Míg korábban kulturális és oktatási szempontból lehetett egységes Kárpát-medencei térről
beszélni, a gazdaságfejlesztési programoknak köszönhetően gazdasági szempontból is
egyre inkább egységes térré válik ez a régió – hangsúlyozta Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár szerdán Zentán, a vajdasági gazdasági mentorképző program
megnyitóján. Kiemelte, hogy a 2010-es kormányváltás radikális változásokat hozott a
nemzetpolitikában, és 2014-től a szimbolikus tettek után paradigmaváltás következett, a
nemzetpolitika hangsúlya szülőföldön történő boldogulás felé fordult. A
gazdaságfejlesztési program elsőként a Vajdaságban indult meg, majd a többi környező
ország magyarlakta területeire is kiterjedt. Felhívta a figyelmet arra, hogy a program

Vajdaság

A magyar államnak minden gyermek számít, mert ők jelentik a nemzet jövőjét - jelentette
ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki Szepsin, ahol beszédet mondott a
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében elkészült új helyi magyar bölcsőde
átadásán vasárnap. A Kassához közeli, részben magyarok lakta Bódva parti kisvárosban a
bölcsőde új épületének átadását hálaadó istentisztelet előzte meg a helyi református
templomban vasárnap. A miniszterelnöki megbízott az ünnepélyes átadón beszélt a
nemzet megmaradásáról, az összefogás szükségességéről az értékalkotásról, s azon belül a
külhoni magyarságot megcélzó programokról is. Szili Katalin felidézte: a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Magyar Állandó Értekezlet
állásfoglalása alapján 2019-re a külhoni magyar gyerekek éve tematikus programot
hirdette meg, amellyel a civil és az egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységét
támogatja, és jól kiegészíti a magyar kormány másik legnagyobb költségvetésű külhoni
programját, az óvodafejlesztési programot. Hozzátette: utóbbi a magyar kormány, az
önkormányzatok és egyházi közösségek együttműködésével valósul meg, és jól jelzi, hogy
csak összefogással biztosítható a nemzet megmaradása.
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Ukrán politikus: Kijevnek meg kell állapodnia Magyarországgal a
nemzeti érdekek mentén
Ukrajnának erőfeszítéseket kell tennie a Magyarországgal fennálló alapvető problémák
megoldására, anélkül, hogy átlépne saját nemzeti érdekeinek „vörös vonalán” – jelentette
ki Dmitro Kuleba európai és euroatlanti integrációért felelős ukrán miniszterelnökhelyettes Brüsszelben, arra az újságírói kérdésre válaszolva, aggódik-e Kijev Trócsányi
László volt igazságügy-miniszter szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosi
jelölése miatt. „Először is, az Európai Unió dolga, hogy kit, milyen posztra nevez ki.
Másodszor, bármelyik európai biztos automatikusan képviseli az egész unió érdekeit, és
nem csak egy országot. Harmadszor pedig, mély meggyőződésem szerint meg kell
oldanunk az alapvető problémákat Magyarországgal, anélkül, hogy átlépnénk a vörös
vonalunkat, megvédve nemzeti érdekeinket. Ez kulcsfontosságú” – idézte az Ukrinform
hírügynökség szerdán a tisztségviselőt. Kuleba szavai szerint nem szabad Magyarországra
úgy tekinteni, mint „valamifajta démonra az EU-ban, amely ellenünk van”. „Ez egy olyan
ország, amelynek megvannak a saját nemzeti érdekei, mint ahogy nekünk is a magunk
nemzeti érdekei. Meg kell állapodnunk velük, mert érdekeink nagymértékben egybeesnek”
– hangsúlyozta.

Vajdaság
Kárpátalja

ugyan a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz tartozik, de a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága számos módon segít a kivitelezésben. Pásztor István, a
Vajdasági Magyar Szövetség elnöke rámutatott, hogy a mentorképzés a vajdasági
gazdaságfejlesztési program újabb eleme. A már befutott, tekintélyes nagyvállalkozókat
összekapcsolják az induló kisvállalkozásokkal azzal a szándékkal, hogy a nagyok a saját
tapasztalataikat, kapcsolati rendszerüket átadják a kicsiknek. Reményét fejezte ki, hogy a
nagyvállalkozások is abban lesznek érdekeltek, hogy az általuk mentoráltak sikeressé
váljanak. A mentorképző programot a Nemzetpolitikai Államtitkárság a Design
Terminállal együttműködve szervezi, a program megvalósításában a magyar kormány
vajdasági gazdaságfejlesztési programját kivitelező Prosperitati Alapítvány, valamint a
Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete közreműködik.

Brenzovics László: Trócsányi László úgy mozdíthatja elő Ukrajna
európai integrációját, hogy közben védi a kisebbségek jogait
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli Trócsányi László jelölését a
szomszédság- és bővítéspolitikáért felelős uniós biztosi posztra. Brenzovics László elnök
szerint a korábbi igazságügyi miniszter személye hozzájárulhat a kárpátaljai magyarok és
Kijev közti vitás kérdések megoldásához. Brenzovics László Magyarország és a magyar
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Kárpátalja

diplomácia nagy sikerének tartja azt, hogy a magyar kormány Trócsányi László korábbi
igazságügyi minisztert jelölte az említett fontos poszt betöltésére, „hiszen egy olyan
emberről van szó, aki egy igen tapasztalt jogtudós, rendelkezik diplomáciai kapcsolatokkal,
tagja volt a Velencei Bizottságnak, nagykövet volt Párizsban, jelentős tudományos
munkássággal rendelkezik, illetve nagyon közel érzi magához a határon túli magyarságnak
az ügyét és a szomszédos államok európai integrációját” – húzta alá. Az ukrán oktatási
törvény és a nyelvtörvény is már meglévő jogoktól fosztja meg a kárpátaljai magyarságot,
ezek fájó és megoldásra váró kérdések – hangsúlyozta Brenzovics László. Ukrajna
legfontosabb külpolitikai célja a nyugati integráció, az Európai Unióhoz való csatlakozás,
ennek érdekében Kijevnek fel kell hagynia a kisebbségi jogszűkítéssel és a
kompromisszumos megoldásokra kell törekednie, ebben segíthet a jövőben Trócsányi
László – fűzte hozzá.
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