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Közös sikertörténetek: szorosabbra fűzik a román-magyar 
gazdasági együttműködést 

A magyar-román gazdasági együttműködés közös sikertörténetek sorával erősítette a két 
ország kapcsolatát – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten, 
miután hivatalában fogadta Románia gazdasági, vállalkozási és idegenforgalmi 
miniszterét. A Claudiu-Iulius-Gavril Năsui román gazdasági, vállalkozási és 
idegenforgalmi miniszterrel közösen tartott sajtótájékoztatón aláírták a Mátészalka-
Szatmárnémeti gyorsforgalmi út létesítéséről szóló megállapodást, amely a 3. autópálya-
összeköttetés lesz a két ország között. Az új szakasz 2024-ben nyílik meg. Szijjártó Péter 
bejelentette, hogy az időszakosan működő 10 határátkelőhely közül az eleki, valamint a 
dombegyházi állandó átkelést fog biztosítani. Még az idén megjelenik a kiírás a Budapest–
Bukarest vasútvonal utolsó magyarországi szakaszán a második vágány kiépítésére. 
Lezárult az a tender is, amely lehetővé teszi a Fekete-tenger alól kitermelt gáz eljuttatását 
Magyarországra, mondta a tárcavezető. A rendezvényen aláírták azt a 
szándéknyilatkozatot is, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a 
Román Kereskedelmi és Iparkamara fogalmazott meg a román-magyar vegyeskamara 
létrehozásáról. Claudiu Năsui szerint a pénteken kötött megállapodások biztosítani fogják 
a gazdasági kapcsolatok bővítését, amely mindkét fél számára tartogat kihasználható 
lehetőségeket. A román miniszter üdvözölte a magyar beruházásokat, és hozzátette, hogy a 
román cégek magyarországi beruházásai is jelentős bővülés előtt állnak. 

 

Szili Katalin: nincs vége az aláírásgyűjtésnek 

Még pontosan egy hónap áll rendelkezésre a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti 
régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezésének aláírásgyűjtésére, mivel az 
időintervallumot második alkalommal is meghosszabbította az Európai Bizottság a 
világjárványra való tekintettel – közölte Szili Katalin miniszterelnöki megbízott. Kiemelte: 
ezzel újabb kört nyitott meg a testület 2019. május 7-én indított kampányban. Szili Katalin 
közlése szerint eddig 10 országból 1 152 486 aláírás gyűlt össze. A jogszabályi érvényességi 
feltételnek akkor felel meg a kezdeményezés, ha az egyes tagországok hatóságai hitelesítik 
az aláírásokat – fejtette ki, hozzátéve: ezért nem dőlhetnek még hátra. Szili Katalin 
hangsúlyozta: ki kell használni az előttük álló egy hónapot egyrészről azért, hogy az 
érvényesség biztonsággal, kellő rátartással garantált legyen, másrészt, hogy azt a szolidáris 
közösséget, mely ezen ügy mellett felsorakozott, a lehető legszélesebbre bővítsék. A 
miniszterelnöki megbízott felidézte: az SZNT kezdeményezése azt célozza, hogy az unió 
kohéziós politikája kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyeket nemzeti, 
etnikai, kulturális, vallási, nyelvi sajátosságok különböztetnek meg az őket körülvevő 
régióktól, s ezen sajátosságok fenntartásához biztosítsa a strukturális alapokhoz való 
közvetlen hozzáférés esélyegyenlőségét. 
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Mindennapokban hasznosítható sakktudás: erdélyi 
óvodapedagógusoknak szerveztek képzést 

Ismét megszervezte az óvodapedagógusok számára összeállított Sakkjátszótér Komplex 
Képességfejlesztő Programot a budapesti Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 
Államtitkársága a 2021 a nemzeti újrakezdés évében, a képzést idén a járványhelyzet miatt 
online formában tartották. A két éve útjára indított, a tematikus évekhez kapcsolódó 
Sakkjátszótér Komplex Képességfejlesztő Programot célja, hogy a határon túli magyar 
óvodapedagógusok megismerhessék, a kisgyermekkori nevelés során pedig a 
későbbiekben eredményesen alkalmazhassák is mindazokat a módszertani megoldásokat, 
amelyek Polgár Judit sakknagymester nevéhez köthetők. A képzésben részt vevő 
intézmények Sakkjátszótér eszközcsomagot is kaptak, amely játékos formában ismerteti és 
szeretteti meg a sakkjátékot a gyermekekkel, ugyanakkor módszertani anyagot is tartalmaz 
az óvodapedagógusok számára. Az idei harmadik kiadást a szervezők távoktatás 
formájában, online valósították meg, amely során régiónként egy-egy előre egyeztetett 
hétvégi időpont keretében zajlott a képzésbe bevont óvodapedagógusok módszertani 
felkészítése. Az erdélyi óvodapedagógusoknak szóló szombati képzést az érdeklődők online 
követhették.  

 

Miközben az erdélyi magyarokat támadja, a kárpátaljaiakat az 
RMDSZ-szel közösen védené az AUR 

Példaértékűnek tartja Magyarország nemzetpolitikáját, és szorgalmazza, hogy pártja 
lépjen szövetségre az RMDSZ-szel az ukrajnai románok és magyarok védelmében – 
jelentette ki egy szerdai sajtótájékoztatón Claudiu Târziu szenátor, a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) társelnöke. „Magyar barátainknak is van nemzeti 
kisebbségük Ukrajnában. Az ott élő magyaroknak vannak iskolái, gimnáziumai, magyar 
egyetemi katedrái, és jelentős támogatást kapnak a kulturális tevékenységeikre. A 
legkomolyabban gondolok arra, hogy eleget tegyek az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője 
megkeresésének, és lépjünk szövetségre az ukrajnai magyarok és románok jogainak és 
szabadságjogainak a védelmében. Van egy nyilvános párbeszédmeghívásunk egy ilyen 
szövetség megalakítására. Véleményem szerint példaértékű Magyarország törődése a 
határain túl élő magyar közösségekkel. Ez modellértékű lehet más országok számára is, 
akik törődnének a határaikon kívüli kisebbségeikkel” – idézte a pártelnököt az Agerpres 
hírügynökség. Turos Lóránd, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője határozottan cáfolta az 
MTI-nek, hogy a szövetség együttműködési ajánlatot tett volna az AUR-nak. „Soha 
semmilyen együttműködésről nem volt szó az AUR-ral, ez nem is lehetséges. Az RMDSZ 
mindig kiállt azonban az ukrajnai magyar és román nemzeti kisebbségi közösségekért” – 
nyilatkozta a politikus. 
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Magyarország segít Szlovákiának az orosz oltóanyag 
bevizsgálásában 

Igor Matovič miniszterelnök-helyettest, pénzügyminisztert a Karmelita kolostorban 
fogadta pénteken Orbán Viktor miniszterelnök. Matovič ezt megelőzően Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszterrel folytatott megbeszélést, ahol megegyezés született 
arról, hogy Magyarország segít Szlovákiának a Pozsony által megrendelt, koronavírus 
elleni orosz oltóanyag bevizsgálásában. Matovič a közösségi profilján közzétett egy videót, 
amelyen Orbán Viktor elmondta: „nagyszerű megbeszélésen, baráti megbeszélésen 
vagyunk túl. Örülük, hogy Igor barátommal ma hosszan is eszmét cserélhettem. Mind a 
két országot meggyötri a mostani vírusjárvány, csak a vakcina segít, minél több vakcina, 
annál nagyobb az esély a sikerre. Akármilyen bajban is vagyunk most, szlovákok és 
magyarok egyaránt, jó szomszédok akarunk maradni. Magyarország készen áll arra, hogy 
minden segítséget megadjon. Biztos vagyok benne, hogy ha kell, akkor Önök is viszonozni 
fogják ezt.” Matovič a videóban elmondta: „örülök, hogy ilyen közel vannak a barátaink, 
akik a nehéz pillanatokban tudnak segíteni nekünk. A Szputnyik szlovákiai történetét 
mindannyian ismerjük. A segítséget ismét erről az oldalról kaptuk meg. Nagyon örülök, 
hogy megkaphattuk a segítséget, amellyel újabb emberéleteket tudunk megmenteni”. A 
szlovák politikus a videó fölé írt bejegyzésében hangsúlyozta: kiváló dologban sikerült 
megegyezni, abban, hogy a Szputnyik V vakcinát egy erre a célra minősített magyarországi 
laboratóriumban vizsgálják be az oltóanyag szlovákiai használatának érdekében. 

 

Potápi: 20. századi traumáinkra emlékezni gyász, de egyben 
összetartozásunk hitvallása is 

Huszadik századi traumáinkra emlékezni gyász, de egyben összetartozásunk hitvallása is - 
hangoztatta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn, a 
Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja alkalmából rendezett online 
megemlékezésen. Potápi Árpád János a Rákóczi Szövetség által szervezett eseményen 
felidézte: a második világháború vége a felvidéki magyarságnak nem a békét hozta el, 
hanem a jogfosztást, üldöztetést, majd kitelepítést. Az emléknap céljáró Potápi Árpád 
János úgy fogalmazott: "április 12-én előttük hajtunk fejet, és arra emlékezünk, hogy a 
háború utáni jogfosztó intézkedésekkel mit veszített a felvidéki nemzetrész, ugyanakkor 
emlékezünk arra is, hogy a kitelepített magyar családok nagy erőfeszítések árán ugyan, de 
otthonra leltek az anyaországban". Mint kiemelte, a felvidéki magyarság az embert próbáló 
évtizedek ellenére is megmaradt, megtartotta életerejét, és máig őrzi identitását. Potápi 
Árpád János a 2010 utáni nemzetpolitikai fordulat eredményeit is ismertetve úgy folytatta, 
hogy a felvidéki magyarság, túlélve Trianont, a Beneš-dekrétumokat és a kommunizmus 
évtizedeit, "ma közös erővel építi jövőjét." 
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Sikeresek a Prosperitati Alapítvány pályázati kiírásai 

Rekordmennyiségű pályázat érkezett a március 31-én zárult kiírásokra – emelte ki a 

Közügyekben Juhász Bálint a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője. A Prosperitati 

Alapítvány házvásárlási pályázata az egyik legnépszerűbb kiírások közé tartozik. Jelenleg 

nincs nyitott kör háztámogatásra, de akik korábban sikeresen pályáztak, már az új 

házukban élhetnek. Ezúttal közepes- és nagy léptékű mezőgazdasági feldolgozó, valamint 

szolgáltatóipari projektekre lehetett terveket átadni, amelyek a Magyar Kormány 

gazdaságfejlesztési programjának köszönhetően valósulhatnak meg. Ezek a befektetések 

nem csak megvédik a munkahelyeket Vajdaságban, de új állások is létre jönnek. „A 

beruházások forrásigénye az meghaladja a 10 milliárd, megközelíti a 11 milliárd dinárt. Ez 

nagyjából 33-34 milliárd forintnyi forrásigény. Színes a paletta. A mezőgazdasági 

feldolgozóiparban már jól ismert zöldségfeldolgozásban, gyümölcsfeldolgozásban vannak 

érdekes projektek. Például a biotea gyártására láttam egy beérkezett pályázat tárgyát. De 

megjelenik most a zöldségtermesztésben egy következő lánc, ez a savanyítás. Ilyen módon 

történő konzerválása és eladása a zöldségnek” – mondta el Juhász Bálint, a Prosperitati 

Alapítvány ügyvezetője. 

 

Már lehet jelentkezni a kárpátaljai magyarság digitális 
felzárkóztatását segítő programra 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának megbízásából és támogatásával a 

KMKSZ Jótékonysági Alapítvány idén is pályázatot hirdet a Kárpátalja magyarlakta 

településein élők digitális felzárkóztatásának elősegítése céljából. A pályázatra április 7-

étől lehet jelentkezni. Harmadszor hirdetik meg a kárpátaljai magyarság digitális 

felzárkóztatását segítő programját, amely iránt továbbra is nagy az érdeklődés. és 

amelynek keretösszege idén is 15 millió forint. A pályázatra jelentkezők szélessávú 

internethez való csatlakozásra és egyhavi előfizetés biztosításának költségeire 

igényelhetnek támogatást. Kérelmet természetes személyek, Kárpátalján működő magyar 

vagy részben magyar tannyelvű oktatási intézmények és a legalább húsz százalékban 

magyarok lakta községekben működő egészségügyi, szociális, kulturális, közművelődési 

intézmények nyújthatnak be. 
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