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Potápi: elérhetők a Nemzeti Újrakezdés Program pályázati felhívásai 

Elérhetők a 2022-es Nemzeti Újrakezdés Program pályázati felhívásai – közölte a 
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, cserkész- és közösségi, illetve diaszpóra – 
alprogram szerepelt. Ezen pályázatok sikere alapján hirdették meg 2022-re is a Nemzeti 
Újrakezdés Program I. és II. elemét. 

 

Potápi: Az egész Kárpát-medencére kiterjedő gazdasági tér épül 

“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 szerdán a Magyar 
Nemzetnek adott interjújában. 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. Ennek érdekében 2016-ban a 
külhoni magyar fiatal vállalkozók, 2017-ben pedig a külhoni magyar családi vállalkozások 
számára hirdettünk tematikus éveket. Pályázatokat indítottunk határon túli mikro- és 
kisvállalkozások támogatására, ezzel párhuzamosan pedig elindult a Kárpát-medencei 
gazdaságfejlesztési program a Külgazdasági és Külügyminisztérium koordinálásában. A 
gazdasági programok során egyre inkább világossá vált, hogy a pénzügyi támogatás mellett 
a szakmai segítség az, amire a külhoni magyar vállalkozóknak a leginkább szükségük van. 
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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Kelemen Hunor a kormányzati munkáról: napirendre kerül a 
kisebbségi törvény is 

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. 

 

Orbán Viktor Nicolae Ciucă új román kormányfőnek: a szomszédok 
számíthatnak egymásra 

Nicolae Ciucă Románia miniszterelnökévé választása alkalmából Orbán Viktor levélben 
fejezte ki gratulációját – közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke 
szombaton. A magyar kormányfő azt írta román kollégájának: az elmúlt két év minden 
kihívása ellenére a két ország együttműködése nem veszített lendületéből, s a világjárvány 
megmutatta, hogy a szomszédok szükség esetén mindig számíthatnak egymásra. Orbán 
Viktor kifejezte meggyőződését, hogy a gazdasági, energetikai és közlekedési kapcsolatok 
fejlesztésével még közelebb hozható a két ország, és erősíthető a kétoldalú és az európai 
kérdésekről folytatott politikai párbeszéd is. A magyar miniszterelnök – mint írta – 
örömmel értesült arról, hogy az RMDSZ is koalíciós partnerként vesz részt az új román 
kormányban, melynek munkájához tapasztalatával és professzionalizmusával hozzáadott 
értéket fog biztosítani. 

 

Kelemen Hunor: az új kormány beiktatásával véget ért a politikai 
káosz, de nem lesz könnyű 

Kelemen Hunor szerint az új kormány beiktatásával véget ért a politikai káosz, és a Ciucă-
kabinettel a romániai politikában visszaáll valamiféle rend. A Facebook-oldalán csütörtök 
este közzétett videoüzenetében az RMDSZ elnöke azt mondta: sokan kérdezik, hogy miért 
lépett be az szövetség egy olyan koalícióba, amelynek nélküle is megvan a parlamenti 
többsége. „Erre nekünk egyetlenegy válaszunk van: a magyar közösség érdekeit a következő 
időszakban a kormány tagjaként hatékonyabban tudjuk képviselni, mint ellenzékben az 
AUR és az USR mellett” – jelentette ki az elnök. 
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Megérkeztek a magyar kormány által ajándékozott 
sportszercsomagok a Mátyusföldre 

A magyar kormány értékes sportszercsomagokat ajándékozott felvidéki oktatási 
intézményeknek. A hivatalos, ünnepélyes átadóra 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. 

 

Forró Krisztián az Aktualitynek: Orbán többet segít a felvidékieknek, 
mint a saját kormányunk  

Az Aktuality.sk portál interjút készített Forró Krisztiánnal, a Szövetség párt elnökével. Az 
interjúban többek között kitért arra, miért is tiltották ki Ukrajnából, miért csökken a 
felvidéki magyar közösség lélekszáma, illetve milyen a kapcsolata Gyimesi Györggyel és 
Orbán Viktorral. Elöljáróban Forró leszögezi, hogy a Szövetség három párt fúziója, így ne 
keressünk mögötte vezérlő ideológiát. A párt tagjait a regionalitás köti össze, így kívánják 
képviselni Szlovákia déli és keleti régióiban élőket, nemzetiségtől függetlenül. A riporter 
rögtön firtatja, hogy milyen a kapcsolata Forrónak olyan befolyásos vállalkozóval, mint 
Világi Oszkár vagy Czucz István. Forró elmondja, hogy az említett személyekkel csak 
nagyritkán találkozott, és egyelőre nem ajánlották fel az új pártnak a támogatásukat, de ha 
ezt megteszik, akkor a Szövetség transzparens módon fogja ezt kezelni.  

 

Előrelépés a Szövetség női tagozatának megalakulásában  

Újabb fejlemények vannak a Szövetség párton belül formálódó női tagozat megalakulását 
illetően. A párt alakuló kongresszusán még az MKP terjesztette be a női tagozat 
létrehozásának kérdését, s a párt három platformjának kezdeményezésére november 22-én 
létre is jött egy találkozó, amelyen jó hangulatú, konstruktív és előremutató megbeszélést 
folytattak a párt női politikusai. A munkaelnökség tagjai: Gergely Papp Adrianna (MKP 
Platform), Sárközy Irén (Híd Platform) és Bauer Ildikó (Összefogás Platform) lettek. A 
megalakult női tagozat első közleményében kijelentette: Magyar pártként az az elsődleges 
feladatuk, hogy a saját közösségüket érintő kérdésekre, az őket érő kihívásokra keressék a 
megoldásokat. "Azonban azt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a politikában, a 
döntéshozatal minden szintjén, továbbra is nagyon kevés a nő. A Szövetség Női Tagozatának 
célja és küldetése éppen az, hogy a nők, az őket érintő, illetve a számukra fontosabb 
témákban hangsúlyosabban és saját meglátásaik alapján mondjanak véleményt" - áll a 
megalakult női tagozat közleményében.  
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Az MKDSZ csatlakozik a Szövetséghez  

A Szövetség és az MKDSZ vezetősége megállapodott, hogy a kereszténydemokrata párt 
beolvad a Szövetségbe, az MKDSZ befejezi önálló működését és tagjai a soron következő 
választásokon már az új egységes párt jelöltjeiként mérettetik meg magukat. „Jó hír, hogy 
sikerült megállapodnunk. Akiknek fontos a szlovákiai magyarok életszínvonala és 
boldogulása ebben az országban, azok a politika újraindítása és egy ütőképes 
érdekképviselet mellett teszik le a voksukat. A Szövetség pedig egy ilyen párt kíván lenni. 
Örülök, hogy az MKDSZ látja ezt és csatlakoznak hozzánk,” - mondta Sólymos László, a 
Szövetség OT elnöke. „A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség a múltban is az egységes 
magyar nemzet gondolatának jegyében fejtette ki politikai tevékenységét, ugyanakkor 
mindig Szüllő Géza 1928-ban megfogalmazott alapvetését tartottuk meghatározónak, 
miszerint mi itthon mindenkor magyarpolitikát, de nem magyarországi politikát csinálunk. 
A Szövetségben is eszerint fogunk politizálni.” - mondta Fehér Csaba az MKDSZ elnöke. 

 

Pásztor: Jövőre hét választáson és népszavazáson vehetünk részt 

A 2022-es választási évben a vajdasági magyarok legalább hétszer élhetnek szavazati 
jogukkal, hisz Szerbiában is és az anyaországban is lesznek választások és népszavazások is. 
Pásztor István pénteki, szabadkai sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a választások 
eredményei középtávon fogják meghatározni a közösség érdekérvényesítő erejét, éppen 
ezért azok nagyon fontosak. A VMSZ elnöke elmondta, hogy már január második felében, 
valószínűleg január 16-án megtartják a szerb alkotmány módosításával kapcsolatos 
referendumot. Ezzel kapcsolatban a tegnapi nap folyamán a szerb parlament módosította a 
referendumról szóló törvényt, megteremtve a népszavazás jogi keretét és föltételrendszerét.  

 

Ökrész Rozália: Fontos a nemzeti közösségek arányos képviselete az 
államigazgatásban 

Javítani kell a tartomány területén működő államigazgatási szervekben dolgozó nemzeti 
kisebbséghez tartozó személyek arányán - jelentette ki a szerbiai parlament ülésén Ökrész 
Rozália. A VMSZ képviselője felhívta a figyelmet arra, hogy a legfrissebb, szeptember végi 
adatok szerint, jóval kevesebb ezeknek a dolgozók az aránya, mint amekkora részét a 
nemzeti közösségük alkotja a tartomány lakosságának. A magyarok tekintetében is jelentős 
a lemaradás, hiszen Vajdaság lakosságának mintegy 13 százalékát tesszük ki, ennek ellenére 
a tartomány területén működő államigazgatási szervekben dolgozó magyarok aránya 
mindössze 4,52 százalékos, közli a Pannon RTV. 
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Kettős jubileumot ünnepelt az MTTK 

15 éves a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar és 150 éves a szabadkai 
tanítóképzés. A kettős évforduló alkalmából ünnepi műsort tartottak a felsőoktatási 
intézményben, továbbá díjazták a legeredményesebb hallgatókat, valamint azokat a 
személyeket, akik nem a kar munkatársai, ám tevékenységükkel nagyban hozzájárultak 
annak fejlesztéséhez és előrehaladásához. Az MTTK díjkiosztó bizottsága – dékáni 
javaslatra – az idei évben öt személynek ítélte oda a Pro Facultate-díjat. A díjazottak 
Pirityiné Szabó Judit, Magyarország Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője, 
Maruzsa Zoltán magyar köznevelésért felelős államtitkár, Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke, továbbá Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és Zoran 
Milošević tartományi felsőoktatási titkár.  

 

Harmincadik közgyűlését tartotta a Kárpátaljai Magyar 
Pedagógusszövetség  

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) immáron harminc éve végzi kitűzött 
feladatait töretlen lelkesedéssel és odaadással. Hogy az elmúlt harminc évben megtett útját 
bemutassa, a KMPSZ november 27-én megtartotta jubileumi, harmincadik közgyűlését a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola átriumában. Az eseményen sor került a 
tisztségviselők megújítására is, amelynek keretében Orosz Ildikót újra a szövetség elnökévé 
választották. Az eseményen mondott beszédében Orosz Ildikó részletesen beszámolt a 
szervezet eddigi, harmincéves múltjáról, a szövetség alapításának körülményeiről, az elmúlt 
évtizedek során megélt sikerekről, nehézségekről és tapasztalatokról, melyek formálták és 
„felnevelték” a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetséget. A közgyűlés utolsó napirendi 
pontjaként tornaeszközöket adtak át a kárpátaljai magyar tanintézmények részére, mely 
tornaeszközöket a magyar állam és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkárának felajánlásával sikerült beszerezni. 

 

A kisebbségek anyanyelvű oktatásáról értekeztek, úgy tűnik, 
feleslegesen...  

Nincs elmozdulás a kérdésben, a magyar kisebbség hangját nem akarják meghallani. Videó- 
konferencia keretében ülésezett az oktatási tárca mellett működő őshonos népek, nemzeti 
kisebbségek társadalmi szervezeteinek képviselőiből álló tanács. A megbeszélésen többek 
között a nemzeti közösségekről (nemzeti kisebbségek) szóló törvénytervezetet vitatták meg 
a kisebbségi oktatás szempontjából. Szóba került az őshonos népek, nemzeti kisebbségek 
nyelve és irodalma tanításának oktatási-módszertani biztosítása is, számolt be az Ukrajnai 
Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) sajtószolgálata.  
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Horvátországi magyar tartalommal bővült az Okos Doboz digitális 
oktatási portál 

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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