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Potápi: a kormány mindent megtesz azért, hogy erősítse a 
nemzetrészek közötti kapcsolatokat 

A kormány mindent megtesz azért, hogy erősítse a nemzetrészek közötti kapcsolatokat, a 

nemzetpolitikát pedig elsősorban a fiatalokra lehet építeni - mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a csütörtökön első ízben 

megrendezett Határtalanul! - Több mint turizmus címmel szervezett konferencián. 

Hozzátette: száz évvel ezelőtt, az ország feldarabolásakor területének több mint 

kétharmadát elveszítette Magyarország, a nemzet egyharmada került a határokon túlra. 

Ezért minden magyar kormánynak foglalkoznia kell azzal, hogy a határokon belül és kívül 

élő magyarok kapcsolatai erősödjenek, megerősödjenek - hangsúlyozta. A Határtalanul! 

program keretében a 2019/2020-s tanévben csaknem 101 ezer iskolás ismerheti meg a 

Kárpát-medencét, akik 450 ezer vendégéjszakát töltenek a határon túli területeken - 

ismertette az államtitkár. Megjegyezte azt is: az évente 6 milliárd forint keretű program 

valóban több mint turizmus, hiszen amellett, hogy hozzájárul a magyar-magyar 

kapcsolatok építéséhez, a személyes kapcsolatok létrejöttéhez, jelentősen segíti - főleg a 

turizmus területén - a határon túli magyar gazdaságok életben tartását, növekedését is.  

 

Szakmai hétvége Egerben külhoni magyar egyetemistáknak és 
főiskolásoknak 

A magyarság egészének fejlődését segítő tőkét jelentenek a nemzetpolitikára fordított 

források - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

szombaton Egerben, a Mi történetünk című, külhoni magyar egyetemistáknak és 

főiskolásoknak szóló szakmai hétvégén. Potápi Árpád János köszöntőjében kiemelte: a 

kormány legfontosabb nemzetpolitikai küldetése úgy megerősíteni a magyar-magyar 

kapcsolatrendszert, hogy szétszakíthatatlanná váljon. Emlékeztetett: a szocialista 

kormányzás utolsó évében alig több mint 9 milliárd forint jutott ilyen célokra, miközben ez 

az összeg mára meghaladja az évi 100 milliárdot. Felidézte: a kabinet 2010 óta radikális 

fordulatot hajtott végre a nemzetpolitikában, az első négy év a keretrendszer kialakításáról 

szólt, amelyre alapozva azóta sikerült előrelépni a szülőföldön való boldogulás területén is. 

Magyarország gazdasági erejére alapozva születtek meg azok az eredményesen működő 

programok, amelyek nyomán megújul, erősödik a Kárpát-medence - fogalmazott. A 

rendezvény jelentőségét méltatva Potápi Árpád János hangsúlyozta: a 2014 óta 

hagyományosan évente megrendezett eseményen nyolcvannál több fiatal vesz részt a 

Kárpát-medence külhoni területeiről. Mivel nemzetet csak rájuk lehet építeni, a 

gyerekeket, fiatalokat szolgáló programok megvalósítása a cél - húzta alá, megjegyezve, 

hogy a határon túli intézményhálózat bővítése, fejlesztése kapcsán is kiemelt figyelmet 

fordítanak erre a korosztályra. 
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Klaus Johannis a szavazatok 66 százalékával győzött  

A belföldi és külföldi szavazókörzetek jegyzőkönyvei 99,75 százalékának feldolgozottsága 

szerint Klaus Johannis a szavazatok 66 százalékának megszerzésével győzött az 

elnökválasztás második fordulójában. Az Állandó Választási Hatóság hétfőn hajnalban 

közölte: a jelenlegi államfő 6 477 576, ellenjelöltje, Viorica Dăncilă 3 336 388 voksot 

kapott. Vasárnap Romániában a választópolgárok 49,87 százaléka járult az urnák elé. 

Külföldön minden eddigi rekord megdőlt: 926 572-en adták le szavazatukat. Így a közel 

100 százalékos feldolgozottságú adatok szerint Klaus Iohannis marad Románia elnöke, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) pedig az utóbbi harminc év elnökválasztásainak leggyengébb 

eredményével zárta az idei megmérettetést. Kelemen Hunor az RMDSZ Ügyvezető 

Elnökségének épületében tartott sajtótájékoztatója alkalmával gratulált Klaus Johannis 

frissen újrázó államfőnek. Az RMDSZ elnöke reménykedik abban, hogy a következő öt év 

sok változást fog hozni, mivel ez egyben az utolsó mandátuma is az államfőnek. „Már nem 

szorítja őt az új mandátum megszerzésének logikája, ezért azt gondolom, hogy többet 

fordul majd a jövő, a polgárok és a közösség felé. Több tiszteletet ad az embereknek és a 

magyar közösségnek is" – mondta Kelemen, aki szerint tízmilliós szavazati részvételre 

lehet számítani, aminél kevesebb voksot 1990 óta nem adtak. Az RMDSZ elnöke a 

magyarok távolmaradását abban látta, hogy Klaus Johannis is távolságtartó volt a magyar 

közösséggel szemben – Viorica Dăncilă-hoz hasonlóan. Kelemen szerint ez történik, ha a 

magyarok felé az utolsó időszakban fogalmaznak meg üzeneteket.  

 

Felújított óvodákat adott át Potápi Árpád János államtitkár 
Székelyföldön 

A magyar állam támogatásával felújított óvodákat adott át szerdán Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyföldi Baróton és 

Málnásfürdőn. Az óvodafelújításokban a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége 

(RMPSZ) volt a magyar állam erdélyi partnere. A rendezvények után Potápi Árpád János 

az MTI-nek telefonon elmondta: a baróti Cimbora óvoda tetőszigetelését, nyílászáróinak a 

cseréjét, külső színezését 15 millió forinttal támogatta a magyar állam, de a beruházás 

összege ennél lényegesen magasabb volt, mert a helyi önkormányzat is hozzátette a maga 

részét, és a szülők is önkéntes munkával járultak hozzá az óvodafelújításhoz. Az erdővidéki 

kisváros apraja-nagyja összefogott azért, hogy a hét csoportban tanuló 170 óvodás gyerek 

vonzó környezetben, jó körülmények között töltse a hétköznapjait” – fogalmazott az 

államtitkár. Málnásfürdőn a Tőkés József Általános Iskola tetőterének a beépítésével 
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hoztak létre vonzó körülményeket az óvodai csoport számára. Az épület átalakítását, és az 

udvaron kialakított játszótér felszerelését 30 millió forinttal támogatta a magyar állam.  

 

Elkezdődött a szerződéskötés a Székelyföldi Gazdaságfejlesztő 
Program nyertes pályázóival 

Elkezdődött a támogatási szerződések aláírása a magyar állam által finanszírozott 

Székelyföldi Gazdaságfejlesztő Program nyertes pályázóival - tájékoztatta az MTI-t Kozma 

Mónika, a programot lebonyolító Pro Economica Alapítvány ügyvezetője. Amint az 

ügyvezető elmondta: a Hargita megyei pályázókkal hétfőn Gyergyóditróban indították az 

aláírási alkalmak sorozatát, a Maros megyei szerződéskötések sorozata csütörtökön 

Dédán, a Kovászna megyeieké pedig pénteken Bodokon indul. Hozzátette: összesen 

harminc helyszínre szerveznek aláírási alkalmakat, a nyertes pályázókat elektronikus 

levélben vagy sms-ben értesítették arról, hogy hova várják őket a szerződéskötésre. Kozma 

Mónika elmondta: 5293 benyújtott pályázatból 4986 pályázatra ítéltek mezőgazdasági 

támogatást. A támogatottak 80 százaléka természetes személy, 20 százaléka cég. A 

program teljes költségvetése 19,9 milliárd forint. A székelyföldi gazdálkodók 25 százalékos 

önrész biztosításával legfeljebb 15 ezer eurós (mintegy 5 millió forint) támogatásra 

pályázhattak.  

 

Pártfúzióval biztosítaná a politikai alternatívát az EMNP és az MPP 

Első lépésként politikai koalícióban, végső célként fúzióban gondolkodik az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) és a Magyar Polgári Párt (MPP) – erősítette meg a már eddig 

sem titkolt szándékot keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján a két politikai alakulat elnöke, 

Csomortányi István és Mezei János. „Elérkeztünk egy pillanathoz, amikor a bölcsesség és 

alázat kell felülemelkedjen a korábbi vitákon” – fogalmazott Mezei János MPP-elnök a két 

párt közötti politikai koalíciót, majd későbbi fúziót bejelentő kolozsvári sajtótájékoztatón. 

Elhangzott, az előkészület egy éve tart, azóta nagy utat járt be a két szervezet. „Közösen 

indultunk, tevékenykedtünk, majd kicsit elváltak útjaink” – emlékeztetett Mezei, 

hangsúlyozva, hogy mindkét alakulat tagjai ugyanazokat az elveket vallják, követik. „Az 

etnikai szavazás érték, mely jelen pillanatban veszélyben van” – mutatott rá Csomortányi 

István EMNP-elnök, aki szerint a két párt közeledését több veszély is indokolja. Egyrészt 

magyarországi pártok buzdítják román jelöltre való szavazásra az erdélyi magyarokat – 

utalt Fekete-Győr Andrásnak, a Momentum Mozgalom elnökének kolozsvári 

korteskedésére. Másrészt a román pártok is próbálják megszólítani a magyar közösséget, 

miközben nem ajánlanak megoldást sajátos problémáira. A harmadik veszély maga a 

legnagyobb erdélyi magyar párt – hangoztatta Csomortányi –, aki szerint az RMDSZ évek 

óta monopóliumra törekedett, megpróbált elhallgattatni más hangokat. 
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Bárdos Gyula vezeti a felvidéki Magyar Közösségi Összefogás 
listáját 

Bárdos Gyula, a legnagyobb felvidéki magyar kulturális-közéleti szervezet, a Csemadok 

elnöke vezeti azt a választási listát, amelyen három felvidéki magyar párt, a Magyar 

Közösség Pártja (MKP), a Magyar Fórum és az Összefogás közösen indul a februári 

parlamenti választáson - jelentették be az MKP Országos Tanácsának ülése után tartott 

sajtótájékoztatón szombaton. A három párt jelöltjei egy választási párt, a Magyar 

Közösségi Összefogás listáján indulnak, ez utóbbit az Összefogás néven októberben 

bejegyzett formáció átnevezésével hozták létre, azután, hogy az egységes magyar lista 

létrehozásáról folytatott ötpárti egyeztetések kudarcba fulladtak. Az ötpárti egyeztetés 

azután szűkült három tényezőssé, hogy a Most-Híd szlovák-magyar párt és a Magyar 

Kereszténydemokrata Szövetség (MKDSZ) nem volt hajlandó kizárni az esetleges 

kormányzati együttműködés a jelenleg legerősebb kormánypárttal, az Iránnyal (Smer-SD). 

 

Elkészült a Híd jelöltlistája 

A Híd az együttműködés elvét érvényesítette a választási listája kialakításában – jelentette 

ki Bugár Béla pártelnök, hiszen több párt és szervezet tagjai képviseltetik magukat rajta. A 

Híd a listájára vette a Šanca, az MKDSZ és a Szlovákiai Roma Kezdeményezés pártok, 

valamint a Szlovákiai Siketek és Nagyothallók Szövetségének jelöltjeit is. Érsek Árpád  

közlekedési miniszter vezeti a Híd listáját. A párt elnöke azzal indokolta Érsek listavezetői 

pozícióját, hogy a tárca élén végzett munkája miatt tudja, mit jelent egy ilyen nagy feladat. 

Kiemelte, hogy a lista első 20 helyén több fiatal is helyet kapott. Bugár a lista második 

helyét foglalja el. Érsek hangsúlyozta, hogy nagy bizalmat jelent az irányában ez a feladat, 

de nagy felelősséggel is jár. A jelöltlista első helyén álló miniszter szerint pártja számára az 

lesz a siker, ha bejut a törvényhozásba. Ravasz Ábel, a párt alelnöke, romaügyi 

kormánybiztos, aki a választási kampányt vezeti, arról beszélt, biztos benne, hogy a párt a 

választás során sikert ér el. Hangsúlyozta, hogy az ország sokat vesztett volna, ha a Híd 

nem létezne. A választásra összeállított programjukról elmondta ez a 2016-ra összeállított 

Polgári Vízió című programjuk átértékelése.  
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Folytatódik a vajdasági gazdaságfejlesztési program 

A vajdasági gazdaságfejlesztési program eddig csaknem 300 millió eurónyi fejlesztést 

hozott a Vajdaságnak, a jövőben pedig az idegenforgalom támogatásával további jelentős 

fejlesztésekre lehet számítani – hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteken Szabadkán, ahol a magyar 

kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának eredményeit értékelte. Kiemelte, 

hogy Magyarország mindig olyan programokat indított Szerbia területén, amelyekről 

tudta, hogy azokból Szerbia egésze profitál, és az egész ország számára segítséget jelent. 

Magyarország számára fontos, hogy Szerbia egésze erős legyen, és ha a vajdasági 

magyarság erősödik, az az egész ország számára hasznos lehet – magyarázta a politikus. A 

magyar kormány a jövőben is segíteni szeretné a vajdasági magyarságot, valamint 

erősítené a vajdasági gazdaságot és a szerb-magyar kapcsolatokat – közölte Magyar 

Levente. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke emlékeztetett arra, 

hogy azért kezdtek neki a vajdasági gazdaságfejlesztési programnak, mert a magyar 

kormány és a VMSZ is meg volt győződve arról, hogy Szerbia élhető közeg, a magyar 

politika feladata pedig az, hogy segítsen a vajdasági magyarok szülőföldön történő 

boldogulásában. Pásztor István rámutatott, hogy a szerb kormány a kezdetektől fogva 

nyitott volt a program befogadására. 

 

Iskolakezdési ösztöndíj már nemcsak a szórványban, hanem egész 
Vajdaságban 

A budapesti székhelyű Rákóczi Szövetség vajdasági partnerszervezetével, a Magyar 

Nemzeti Tanáccsal minden évben az első osztályba iratkozott tanulók részére 10.000 

forint értékű iskolakezdési ösztöndíjat adományoz. A 2019–2020-as tanévtől kezdve már 

nemcsak a szórványban élő magyar elsősök részesülnek támogatásban, hanem minden 

vajdasági első osztályos tanuló, aki magyar általános iskolában kezdte meg tanulmányait. 

Az ösztöndíjak átadásának központi rendezvényérét szerda kora este a szabadkai Majsai 

Úti Általános Iskolában tartották. Az iskolakezdési program az elmúlt években csak a 

szórványközösségekben valósult meg, s az idei évtől kezdve a teljes Vajdaságot érinti, ami 

azt jelenti, hogy szerdán és csütörtökön 1313 ösztöndíj lesz kiosztva 26 község területén, 

nyilatkozta Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának az elnöke. 

 

Pásztor fogadta az Egyesült Államok szerbiai nagykövetét 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke ma fogadta Anthony Godfreyt, az 

Amerikai Egyesült Államok szerbiai nagykövetét, aki kinevezése óta először tett hivatalos 

látogatást a tartományi parlamentben. Pásztor megismertette az amerikai nagykövetet a 

tartományi képviselőház munkájával, valamint Vajdaság sajátosságaival, mint amilyen a 
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multikulturalizmus, a többnemzetiség és -nyelvűség, amelyek szélesebb körben is egyedivé 

teszik a tartományt. „Ezen a területen rendszerszerű törvényes megoldásokkal rendeztük a 

többség és a kisebbség közötti kapcsolat kérdését, ezeknek a megoldásoknak a 

gyakorlatban történő alkalmazása olyan eredményeket hozott, amelyek szerint Szerbia 

elöljáró példaként szolgálhat ebben a tekintetben számos európai ország számára‟, emelte 

ki Pásztor. Godfrey nagykövet elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy Vajdaságban a nemzeti 

közösségek között magas szintű az egymás közötti tisztelet. 

 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról tanácskozott a 
KMKSZ 

A kárpátaljai magyarság előtt álló kihívásokról, így a folyamatban lévő ukrajnai föld- és 

közigazgatási reform várható hatásairól, valamint jövő évi önkormányzati választásokra 

történő felkészülésről tanácskoztak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

alapszervezeti elnökei Makkosjánosiban. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke az általános 

ukrajnai helyzetet elemezve hangsúlyozta, hogy az ukrán államhatalomban történt 

változások ellenére nincs javulásra utaló jel az ország nemzetiségpolitikájában, nem 

szűntek meg a magyarellenes intézkedések. Úgy vélte, kevés a remény arra, hogy a 

közeljövőben a nemzetiségek javára módosítják a jogfosztó oktatási és nyelvtörvényeket. A 

politikus emlékeztetett arra, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) folytatja az Egán 

Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ ellen megalapozatlanul indított 

büntetőeljárást, kihallgatásokra citálja az anyaországi támogatásban részesülő magyar 

vállalkozókat, a határátkelőhelyeken vegzálja a kárpátaljai magyar vezetőket és egyházi 

személyeket. Nagyon kedvezőtlennek nevezte, hogy az ukrán médiában rövid szünet után 

ismét beindult a magyarellenes kampány. A KMKSZ elnöke az ukrajnai termőföldpiac 

közelgő megnyitása kapcsán hangsúlyozta, az Egán Ede-központ közreműködésével fel kell 

készülni arra, hogy a kárpátaljai magyarok ne szenvedjenek hátrányt a földtulajdont érintő 

változások következtében. Az Ukrajnában folyó közigazgatási reformról szólva kiemelte, el 

kell érni, hogy Kárpátalján működőképes magyar településtársulások jöjjenek létre. Ennek 

kapcsán a KMKSZ-nek fel kell készülnie a jövőre esedékes helyhatósági választásokra, 

hogy a helyi szinteken erősödjön a magyar érdekképviselet. 

 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség: aggasztóak az ukrajnai 
magyaroktatást érintő újabb fejlemények 

Nyilatkozatban fejezte ki aggodalmát a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

elnöksége azon kedvezőtlen fejlemények miatt, amelyek a közelmúltban az ukrajnai 

magyar tannyelvű oktatással kapcsolatban történtek. A nyilatkozat szerint „a KMPSZ-t 
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aggasztják az utóbbi hetek ukrajnai magyar oktatást érintő eseményei: az ukrajnai magyar 

tankönyvkiadás megszüntetésével kapcsolatban a médiában megjelent hírek, az anyanyelvi 

és idegen nyelvi órák drasztikus csökkentése az elemi iskolai osztályokban, a Kárpátalján 

működő Petőfi-programosok tevékenységének ellehetetlenítése az állami szervek részéről.” 

+Fél év telt el azóta, hogy új államelnöke van Ukrajnának, és több mint száz nap telt el 

azóta, hogy új összetételű parlamentje és kormánya van országunknak, de a magyar nyelvű 

oktatás rehabilitációja szempontjából nem történtek pozitív változások” – állapította meg 

a KMPSZ elnöksége. Az előző oktatási tárcával a választások előtt megkezdett 

együttműködés csekély érdemi eredménnyel járt, de az alapproblémák megoldására nem 

került sor. Mivel az újonnan felállt oktatási minisztérium egyelőre nem kezdeményezte az 

érdemi tárgyalások folytatását, ezért a KMPSZ elnöksége úgy döntött, nyílt levélben 

tájékozódik az oktatási miniszternél arról, hogy a tárcának mi a terve a magyar nyelvű 

tankönyvkiadás jövőjével kapcsolatban. A KMPSZ a Velencei Bizottság vonatkozó 

határozatának szellemében jegyzékbe foglalja a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatás 

problémáit és a szervezet által javasolt megoldásokat, valamint kezdeményezi a 

minisztériumnál az egyeztető tárgyalásokat a problémák orvoslása érdekében. 

 

Horvátországi magyarokkal találkozott Szijjártó Péter 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter verőcei programja kezdetén 

exkluzív interjút adott az Új Magyar Képes Újságnak és a Drávatáj tévéstúdiónak, majd 

találkozott a horvátországi magyar vállalkozókkal. Az eseményen részt vett Matijević 

Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, Prosszer Horvatin Szanella, a HMDK titkára és Palizs-

Tóth Hajnalka, az Economica Hungarica Alapítvány igazgatója. A miniszter további 

együttműködéséről és támogatásáról biztosította a vállalkozókat. A gazdaságfejlesztés és a 

szülőföldön való boldogulás szorosan összefügg egymással. Ezen területek kiemelt 

fontosságúak a HMDK számára is. Matijević Olivér, a szervezet ügyvezető elnöke többek 

közt ezekről beszélt Szijjártó Péter miniszterrel, miután beszámolt a HMDK aktuális 

helyzetéről. „Nekünk, ahogy az egész magyar nemzetnek is, az az érdekünk, hogy a helyi 

magyar fiatalok meg tudjanak maradni szülőföldjükön. Ennek kapcsán a jövőt illetően 

szeretnénk egy konkrét tervet kidolgozni, ami a magyar oktatás mellett a fiatalok 

munkaerőpiacon való boldogulását is segíti. A miniszter úr az ügy kapcsán a támogatásáról 

biztosította közösségünket, hiszen nemzeti ügy közösségünk megmaradása” – fogalmazott 

Matijević Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke. 
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