Elérhetők a 2022-es Nemzeti Újrakezdés Program pályázati felhívásai - közölte a
2021. november 25. – MTI, Demokrata, Webrádió, ma7.sk, felvidek.ma, Pannon RTV,
Vajdaság Ma, Magyar Szó
Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért
felelős
államtitkára
csütörtöki
budapesti
sajtótájékoztatóján.Potápi Árpád János azt mondta, hogy a programok két részben valósulnak
meg. Az elsőben működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehet pályázni, míg a másodikban
rendezvények szervezésére. A szerkezet a 2021-es Nemzeti Újrakezdés Program struktúráját
követi. Az elmúlt tizenegy évben mind a Kárpát-medence magyar közösségei, mind a diaszpóra
magyarjai számíthattak a kormányra - hangoztatta az államtitkár. Hozzátette: az elmúlt
esztendőben a koronavírus-járvány ellenére több mint 1,7 millió embert tudtak elérni,
folyamatosan tartották a kapcsolatot a külhoni magyar szervezetekkel. A 2021-es esztendőt a
nemzeti újrakezdés évének nevezték el. Így az államtitkárság a korábban több program
részeként nyújtott támogatásokat, pályázati kiírásokat Nemzeti Újrakezdés Program címmel
egységesítette, amelyben hat - oktatási, kulturális, egyházi, sport, valamint ifjúsági, cserkészés közösségi, illetve diaszpóra - alprogram szerepelt. Ezen pályázatok sikere alapján hirdették
meg 2022-re is a Nemzeti Újrakezdés Program I. és II. elemét. A két rész keretösszege együtt
2 milliárd forint - közölte Potápi Árpád János.

Az egész Kárpát-medencére kiterjedő gazdasági tér épül
2021. november 26. – Borsodi Attila – Magyar Nemzet
Miután régiós szinten megerősítettük a vállalkozókat, megpróbáljuk őket egymással is
összekapcsolni, ennek köszönhetően egyre inkább egy egységesen működő Kárpát-medencei
gazdasági térről beszélhetünk – fogalmazott a folyamatban levő mentorprogram kapcsán a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János úgy véli, a
külhoni magyar vállalkozások megerősítése nemcsak az érintett személyeknek, kezdő
cégtulajdonosoknak fontos, hanem elemi érdeme Magyarországnak és a külhoni magyar
régióknak is. „A nemzetpolitika 2015-ben kezdett a gazdaság irányába fordulni. Az
identitásmegőrzés, oktatás és kultúra támogatása mellett egyre hangsúlyosabb céllá vált a
külhoni magyarság gazdasági megerősítése és szülőföldön való boldogulásának elősegítése. Ezt
szem előtt tartva elkezdtük kiépíteni a Kárpát-medencei vállalkozókat összekötő hálót, csakúgy
mint korábban a nagycsaládosoknál, a testvértelepüléseknél, gyerekgyógyászoknál, óvodáknál
és iskoláknál tettük.” – nyilatkozta az államtitkár.
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Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2021. november 25. – maszol.ro
Megszavazta a parlament a Nicolae Ciucă vezette kormányt, ezzel új teljes jogkörű apparátus
vezetheti az országot a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Szociáldemokrata Párt (PSD), a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és a nemzeti kisebbségek parlamenti
frakciójának összefogása révén létrejött koalícióban. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a
Maszolnak elmondta: a szövetségre lépett pártok kényelmes többséget alkotnak a
parlamentben, ez pedig nagy lehetőséget rejt az alkotmánymódosítástól kezdődően egészen a
kétharmados törvények módosításáig. A politikus kiemelte: a koalíciós megállapodás része,
hogy 2022-ben elfogadják a kisebbségi törvényt, amely politikatörténeti fordulópont lehet a
romániai törvényhozás és az országban élő nemzeti közösségek számára.

Antal Árpád: a jelenlegi alkotmány alapján az ország nehezen kormányozható
2021. november 25. – maszol.ro, szekelyhon.ro
„Az államelnök abból főzött kormányt, amit az állampolgárok a parlamentbe beszavaztak. Nyílt
titok, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) nem bízik
egymásban, kölcsönös a bizalmatlanság és az ő szempontjukból az RMDSZ biztosítja az
egyensúlyt az új kormánykoalícióban” – állapította meg Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy
polgármestere szerint egy megengedhetetlenül hosszú időszak és szinte minden lehetséges
változat kipróbálása után lett teljes jogkörrel rendelkező kormánya az országnak.
„Bebizonyosodott, hogy az ország a jelenlegi alkotmány alapján kormányozhatatlan vagy
nehezen kormányozható, ezért a kétharmados parlamenti többséggel rendelkező új
kormánynak alkotmányos reformot kell megvalósítania” – fogalmazta meg Antal Árpád.

Hunyadi János-szobrot adományoznának Marosvásárhelynek
2021. november 25. – szekelyhon.ro
A magyar-román együttélés megerősítése érdekében Hunyadi János szobrot kíván ajándékozni
Marosvásárhelynek a magyarországi Professzorok Batthyány Köre. A szobor elfogadásáról
csütörtökön döntenek a marosvásárhelyi önkormányzati képviselők. A marosvásárhelyi
városháza honlapján olvasható határozattervezet értelmében a Sótonyi Péter által vezetett
Professzorok Batthyány Kör egy Hunyadi Jánost ábrázoló bronzszobort szeretne adományozni
Marosvásárhelynek. Az adomány része lenne a talapzat is, amire majd el lehet helyezni az
alkotást. Az adományozók azt kérik, hogy a városvezetés egyeztessen Bocskay Vince szovátai
szobrászművésszel a szobor felállításának helyszínével kapcsolatban.

Lesz-e idén magyar felirat a kolozsvári karácsonyi vásáron?
2021. november 25. – maszol.ro
November 26-án, pénteken nyílik a karácsonyi vásár, amelyet egy év kihagyás után idén végre
sikerült megszervezni, igaz, kicsit szerényebb körülmények között, mint megszokhattuk,
például a korcsolyapálya idén kimarad a programból, ám lesz helyette óriáskerék. Minden
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Kelemen Hunor a kormányzati munkáról: napirendre kerül a kisebbségi törvény
is

Megérkeztek a magyar kormány által ajándékozott sportszercsomagok a
Mátyusföldre
2021. november 25. – ma7.sk
A mátyusföldi magyar iskolák is megkapták a Nemzetpolitikai Államtitkárság által
ajándékozott értékes sportszercsomagokat. Nagy az öröm a kisiskoláknál. A magyar kormány
értékes sportszercsomagokat ajándékoz felvidéki oktatási intézményeknek. A hivatalos,
ünnepélyes átadóra még az októberben került sor Komáromban. A novemberi hónap folyamán
a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Területi Választmányai biztosították a
sportszercsomagok eljuttatását a felvidéki iskolákba. A Mátyusföldön, a Galántai és a
Vágsellyei járásban november 25-én került sor az ajándékcsomagok átadására Narancsik
Szilvia, a területi választmány alelnöke és Radványi Adél alelnök által.

Highlights of Hungary rendezvényt tartottak tegnap a Selye János Gimnáziumban
2021. november 25. – bumm.sk
A Highlights of Hungary kezdeményezés 2021. őszén középiskolai roadshow-t szervezett a
Kárpát-medence területén 7 magyarországi, valamint 3 határon túli középiskolában. Egyik
állomásuk a Selye János Gimnázium volt, november 24-én. A rendezvényen Orosz Örs, a
Gombaszögi Nyári Tábor vezetője, valamint Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető
igazgatója lehetőséget kaptak, hogy a Highlights missziójával összhangban inspiráló példákat
mutassanak be a Selye János Gimnázium végzős diákjainak. A Selye János igazgatója,
Andruskó Imre, köszöni a Highlights of Hungary nonprofit kft-nek, hogy gimnáziumunk
diákjai bekapcsolódhattak ebbe a programba.

A Szövetség ingyenes antitestvizsgálatokat javasol
2021. november 25. – bumm.sk, felvidek.ma
Ingyenesen, bármilyen regisztráció, orvosi ajánlás vagy indikáció nélkül elérhető
antitestvizsgálatokat, valamint megfelelő számú mobil oltóegység biztosítását javasolja a
Szövetség párt a járványhelyzet enyhítésére. A Szövetség szerint, a teljes leállás, azaz a
lockdown a korábbi hullámok idején még elfogadható eszköz volt a tűzoltásra, de Szlovákia
már második éve lángokban áll, ezért a jelenlegi foghíjas leállás csupán egy vödör víznek tűnik,
amellyel a kiterjedt erdőtüzet már lehetetlen egycsapásra eloltani.
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évben ilyenkor időszerűvé válik az a kérdés, hogy lesz-e a vásáron magyar felirat. A MusaiMuszáj civil szervezet idén is felhívta a figyelmet erre a problémára. Mint írják, számítanak az
RMDSZ Kolozsvári Szervezetének közbenjárására, hogy idén karácsonykor „méltó módon
jelen legyen a magyar nyelv Kolozsvár főterén”.

Magyarkanizsa: A takarékos költségvetés ellenére is jelentős beruházások
valósultak meg
2021. november 25. – Vajdaság Ma
A képviselők a többi közt rendeleteket fogadtak el a 2021. évi magyarkanizsai községi
költségvetés módosításáról és kiegészítéséről, illetve Adorján Helyi Közösség területén a 2022.
január 1. és 2031. december 31. közötti időszakra vonatkozó önkéntes járulék bevezetéséről. A
magyarkanizsai községi képviselő-testületi ülésen összesen 23 pont szerepelt napirenden, s
nagyobb viták nélkül, szinte kivétel nélkül egyhangúlag hozták meg a döntéseket. A fontosabb
határozatokról Pletikoszity Tibor a VMSZ és Miloš Kravić, az Aleksandar Vučić – A
gyermekeinkért képviselőcsoport frakcióvezetője számolt be az ülést követő sajtótájékoztatón.

A Nagy Nemzetgyűlésre emlékeztek
2021. november 26. – Magyar Szó
Az 1918. november 25-én Újvidéken megtartott Nagy Nemzetgyűlés emlékére emelt
emléktáblát tegnap Miloš Vučević polgármester és Jelena Marinković Radomirović, a városi
képviselő-testület elnöke, valamint az 1912 és 1920 közötti, szerbiai háborúk veteránjainak
leszármazottai és a Bácskai Bunyevácok Szövetségének képviselői koszorúzták meg. A
történelmi eseményről hagyományosan minden évben megemlékezést tartanak a Szabadság
téren lévő emléktáblánál, ugyanis ezen a napon – százhárom évvel ezelőtt – a szerbek,
bunyevácok és más szláv nemzetiségű képviselők meghozták azt a döntést, amelynek
értelmében Bácskát, Bánátot és Baranyát a Szerb Királysághoz csatlakoztatták. A sorsfordító
döntésből azonban kizárták a lakosság több mint felét kitevő magyarságot és németséget, a
Nagy Nemzetgyűlésen pedig csak formailag volt jelen egy képviselőjük.
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2021. november 25. – Új Szó, bumm.sk
Részben kiderült, kik ülhetnek a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) pénzosztó tanácsaiban.
Kevés az új név, de azok nem kis meglepetést okoztak. A 2022-es támogatásokat az alap
igazgatója szerint még a nyár előtt utalhatják, a Szövetség szakpolitikusa szerit ez életszerűtlen.
A magyar nemzetiségnél a rendezvények megvalósítására beadott pályázatokat elbíráló
bizottságba Horňák Istvánt, Demecs Andreát és Szabó Csillát választották. A magyar nyelvű
kiadói tevékenységre beadott kérelmekről Csanda Gábor, Antal Ágota és Bödők Károly dönt
majd. A magyar kisebbség esetében a professzionális művészeti projektekkel foglalkozó
bizottságba Lakatos Róbertet, Kerekes Pétert és Hizsnyan Gézát választották.

Vajdaság

Ők osztják majd a pénzt a Kisebbségi Kulturális Alapnál

2021. november 25. – Karpat.in.ua
Nemrég fontos stratégiai döntést hoztunk két új repülőtér építéséről Kelet-Ukrajnában és
ugyancsak egy új légikikötő létesítéséről Kárpátalján – jelentette be Volodimir Zelenszkij elnök
csütörtökön az Ukrajna 30. Nagy építkezés: légi közlekedés és turizmus elnevezésű nemzeti
fórumon, adta hírül a strana.news hírportál.

Adventváró Kézműves foglalkozás a Nagyberegi Tájházban

Kárpátalja

Zelenszkij három új repülőtér építését jelentette be, az egyik Munkácson létesül

2021. november 25. – Karpat.in.ua
Adventre hangolódó kézműves foglalkozást tartottak a Nagyberegi Tájházban. A Pro Cultura
Subcarpathica civil szervezet munkatársai ez alkalommal a Dédai Gimnázium 4. osztályos
tanulóit fogadták a múzeum jellegű épületben. Advent közeledtével az ünnephez kapcsolódó
dekorációkat készíthettek a fiatalok.

Interjú az Európa-éremmel kitüntetett Varga Bélával

Horvátországi magyar tartalommal bővült az Okos Doboz digitális oktatási portál
2021. november 25. – Képes Újság
A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával az idei év
során az Okos Doboz digitális oktatási portálon komplex tartalomfejlesztési és oktatási
program valósult meg a külhoni régiók kulturális értékeinek, hagyományainak, természeti és
történelmi emlékhelyeinek prezentálására. A fejlesztés bemutatójára a Tolna megyei
Dombóváron került sor, melyen ott voltak a tervezésben részt vett határon túli magyar
szervezetek képviselői, köztük Micheli Tünde is a HMDK képviseletében. Potápi Árpád János
az államtitkárság által támogatott fejlesztés bemutatóján, a dombóvári belvárosi általános
iskolában elmondta, az új feladatok segítségével a Magyarországon, a Kárpát-medence külhoni
régióiban és a diaszpórában élő diákok mélyebben megismerhetik az erdélyi, a felvidéki, a
vajdasági, a kárpátaljai, a horvátországi és a muravidéki értékeket, környezetet, irodalmat és
történelmet. „A digitális platform több mint ötszáz új, multimédiás feladattal bővült, amelyeket
a határon túli pedagógus szervezetek bevonásával kiválasztott csaknem ötven pedagógus
tervezett meg” – mondta.
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2021. november 25. – Karpat.in.ua
A kárpátaljai magyar közösség szolgálatában három évtizeden át folytatott újságírói
munkájának elismeréseként idén Varga Bélának, a Magyar Távirati Iroda (MTI) volt ungvári
tudósítójának, a Karpat.in.ua című kétnyelvű híroldal munkatársának ítélték oda az Európaérmet. A rangos magyar újságíró-kitüntetést Budapesten Molnár Páltól, a Balassi Kard
Művészeti Alapítvány elnökétől és Csóti Györgytől, a Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatójától
vette át a szakmai berkekben elismert kárpátaljai újságíró, akit eszenyi otthonában keresett fel
a Kárpátalja hetilap tudósítója.

2021. november 25. – Képes Újság
Szentlászló elestének a 30. évfordulója alkalmából kétnapos megemlékezést tartottak a
településen. A gyertyagyújtáson részt vett Tomo Medved miniszterelnök-helyettes, a horvát
honvédőkért felelős tárca első embere is. Szentlászlót 1991 nyarától egészen november végéig
152 napon át ostromolták az ún. Jugoszláv Néphadsereg egységei és a szerb martalócok,
paramilitáris csoportok, élükön a hírhedt Željko Ražnjatović Arkannal. A település ostroma
Vukovár eleste után még hevesebbé vált. A falu házait szinte földig rombolták, és a református
templom is erre a sorsra jutott. A maroknyi, főként helyi magyarokból és horvátokból álló
fegyveres csapat 1991. november 24-éig még tartani tudta állásait az óriási túlerővel szemben,
de tovább már nem, ezért a még ottmaradt lakosokkal együtt kénytelenek voltak elhagyni az
Árpád-kori falut.

Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2021. november 25. – Kossuth Rádió

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága ma jelentette be, hogy jövőre is
folytatódik a Nemzeti Újrakezdés és a Testvértelepülési program, amelyeknek változatlan célja
a határon túl élő magyarok szülőföldjükön való boldogulásának elősegítése, és a magyarmagyar kapcsolatok ápolása, fejlesztése az oktatás, a kultúra, az egyház, a sport és a gazdasági
élet területén. A részletekről Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt halljuk.

A Nemzetstratégiai Kutatóintézet immár harmadik alkalommal rendezi meg a Kárpátmedencei magyar kutatók fórumát. A III. Interdiszciplináris konferencia a Kárpát-medencei
magyarság társadalmi és gazdasági helyzetéről című 2 napos tanácskozás kiemelt témákként
tárgyalja a Kárpát-medencei régiók, városok és a magyar nyelvhasználat kérdéseit a
társadalomtudományok, a nyelvtudomány, a gazdaságtudomány és a regionális tudomány
módszertani alapjain. Szász Jenőt, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökét elsőször a korábbi
konferenciák tapasztalatairól kérdeztük.

Elég rövid a német kormányprogram, vannak területek, amelyekre kevesebb szó jutott, mint a
kisebbségvédelemre és a Minority Safepack-re - mondta el Vincze Loránt. Az RMDSZ-es EP
képviselőt, a FUEN elnökét annak kapcsán kérdeztük, hogy az új német koalíciós
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Harminc éve esett el Szentlászló

megállapodásban a kormánykoalíció kötelezettséget vállalt arra, hogy ,,Proaktívan támogatja
a Minority SafePack kezdeményezést és annak németországi gyakorlatba ültetését."

Egy jól indult, sikeres kezdeményezés szakadt félbe tavaly, amikor a járvány okozta
korlátozások miatt nem tartották meg a hagyományos Katalin-bált Csíkszeredában. A
jótékonyság jegyében szervezett rendezvényből az adakozási kedv maradt meg. A szervezők
beszélnek a december végéig tartó akcióról.

A Nemzeti Művelődési Intézet tavaly indította el A szakkör elnevezésű programját, hogy az
aktív közösségi életet újraindítsa. A program immár a határon túli területekre is eljut. A
magyarkanizsai székhelyű Felnőttképzők Regionális Hálózata is csatlakozott a
kezdeményezéshez, és koordinálásával a Délvidéken hamarosan megkezdik munkájukat a
szakkörök. Sarnyai Károlyt, a program magyarkanizsai vezetőjét és Muhi Zsuzsannát, az egyik
szakkör vezetőjét kérdezte munkatársunk.
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