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Külhoni magyar pártvezetőkkel tartott egyeztetést Potápi Árpád 
János államtitkár 

Külhoni magyar pártvezetőkkel tartott egyeztetést hétfőn Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Szekszárdon. A találkozón részt 
vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, Szilágyi Péter miniszteri biztos és Grezsa István 
miniszteri biztos is. A külhoni magyar szervezetek képviseletében jelen volt Pásztor István, 
a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, Berényi József, a Szövetség MKP-platformjának 
elnöke és Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 
(HMDK) elnöke. A résztvevők áttekintették az elmúlt év legfontosabb nemzetpolitikai 
eredményeit, valamint egyeztettek az egyes régiók helyzetéről. Sikeresnek ítélték a 2021 a 
nemzeti újrakezdés éve programjait és egyetértettek abban, hogy a nemzetpolitika 
középpontjában továbbra is az identitáserősítés, a családok támogatása és a külhoni magyar 
közösségek gazdasági erősítése kell, hogy álljon. A külhoni magyar pártok képviselői 
kiemelték: továbbra is határozottan kiállnak a magyar kormány mellett. Hangsúlyozták: 
arra kérik a határon túli magyarokat, hogy minél nagyobb számban regisztráljanak és 
vegyenek részt a 2022-es magyarországi országgyűlési választásokon, amelynek tétje, hogy 
tovább erősíthető-e a magyar nemzeti egység és folytatódhat-e a több mint egy évtizede zajló 
nemzetépítő munka.   

 

Húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi 
Szövetség 

Húszezer külhoni óvodásnak küld karácsonyi ajándékot a Rákóczi Szövetség, a szülőket a 
magyar iskolaválasztásra bátorítva. A szövetség az MTI-hez csütörtökön eljuttatott 
közleményében azt írta: a Kárpát-medence csaknem ezer településén, 20 000 magyarul 
beszélő óvodáshoz jut el az ajándék, amelynek része egy apró édesség és egy szép 
mesekönyv, a szülőket magyar iskolaválasztásra bátorító levéllel együtt. Kiemelték: a 
Rákóczi Szövetség elkötelezett a határon túli magyar közösségek magyar iskolaválasztása 
mellett, és meggyőződésük, hogy a magyar iskola mind a gyermek későbbi boldogulása, 
mind a magyar közösségek megmaradása szempontjából a leghelyesebb döntés. 

 

Potápi: az egységes Kárpát-medence egyre inkább az egységes 
oktatási teret is jelenti 

Az egységes Kárpát-medence nemcsak az egységes magyar nemzetet, történelmet, nyelvet, 
kultúrát, hanem egyre inkább az egységes oktatási teret is jelenti - jelentette ki Potápi Árpád 
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a székelyudvarhelyi 
Cserehát negyedben szombaton délután, miután letették a magyar állami támogatással 
épülő óvoda alapkövét. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) által 
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koordinált projekt keretében a létező Ficánka óvoda mellé épül egy újabb épület, mely 
három csoport számára biztosít hosszú programos óvodai ellátást és étkezést. Az udvaron 
játszóteret és sportpályát terveznek kialakítani. A beruházás várhatóan 180 millió forintba 
kerül. Potápi Árpád János elmondta, hogy a magyar kormány Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programja keretében 713 magyar óvoda újult meg, és 179 új óvoda épült. 
Erdélybe több mint 33 milliárd forint jutott, amelyből 103 új óvodát építettek és 376-ot 
újítottak meg. Azt is hozzátette: a program a negyedik üteméhez ért, és tovább folytatódik. 
Kallós Zoltán, a román oktatásügyi minisztérium nemzeti kisebbségi oktatásért felelős 
államtitkára köszönetet mondott a magyar kormánynak a támogatásért. Azt kívánta, hogy a 
gyermekek boldog éveket tölthessenek el a most felépülő óvodában, és majd az ő gyermekeik 
is ide járhassanak. 

 

Marosvásárhelyen átadták a magyar támogatással megvalósult 
Studium HUB közösségi intézményt 

Marosvásárhely belvárosában vasárnap átadták a magyar állam támogatásával megvalósult 
Studium HUB közösségi intézményt, amelyben civil szervezetek inkubátorháza és 
coworking tere, kulturális központ, valamint podcast-stúdió mellett orvosi és művészi 
szolgálati lakások is helyet kaptak. A marosvásárhelyi Bolyai utcában, az unitárius templom 
szomszédságában, unitárius egyházi tulajdonban levő telken szállodát kezdett építeni egy 
vállalkozó, de tervei nem valósultak meg. Amint a Studium-Prospero Alapítvány a 
honlapján közölte: a félkész épületet vették negyven évre bérbe az unitárius egyháztól, hogy 
rendeltetését megváltoztatva háromezer négyzetméter hasznos felületű, négyszintes 
közösségi térré alakítsák, és élettel töltsék meg. Köszöntőjében Potápi Árpád János, a 
miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára elmondta: a közösségi tér a 
marosvásárhelyieket szolgálja, és abban is szerepet játszik, hogy közelebb hozza egymáshoz 
a román és a magyar népet. Az államtitkár szerint mindenki büszke lehet arra, hogy a 
magyar történelemben, de legalábbis az elmúlt évszázadban nem volt még egy olyan sikeres 
évtized, mint ami most múlik el. Ebben az időszakban ugyanis óvodák, templomok, 
közösségi terek épültek. Hozzátette: a siker közös, hiszen a célokat a határon túli magyar 
közösségekkel együtt fogalmazták meg, és megvalósulásuk közös munkával, a magyar 
kormány támogatásával történt meg. 

 

A Bukaresti Táblabíróság jogerősen elutasította az EMNP és az MPP 
fúziójának a bejegyzését 

A Bukaresti Táblabíróság megalapozatlannak tartotta a Magyar Polgári Párt (MPP) 
fellebbezését, és jogerősen elutasította pénteken az MPP és az Erdélyi Magyar Néppárt 
(EMNP) fúziójának a bejegyzését. Az ítélet kivonata a romániai bíróságok portálján jelent 
meg. Korábban a Bukaresti Törvényszék azért utasította el a két kis erdélyi magyar párt 
fúziójának a bejegyzését, mert - amint a pártok közölték - a létrejövő új párt hivatalos nevét 
magyarul is, románul is be kívánták jegyeztetni. Az EMNP és az MPP - miután megismerték 
az elsőfokú határozat indoklását - közös közleményben nevezte abszurdnak és 
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elfogadhatatlannak a fúzió bejegyzésének az elutasítást. "Mindez csak azért is abszurd és 
elfogadhatatlan, mert a fúziót kezdeményező, bíróság által már korábban bejegyzett két párt 
nevében szintén szerepel azok magyar megnevezése is, sőt az Erdélyi Magyar Néppárt 
esetében nem is a román, hanem a magyar hivatalos megnevezés az első" - állt a 
közleményükben.

 

A Dunaszerdahelyi járás iskolái is átvehették a magyar kormány által 
ajándékozott sportszercsomagokat 

A Dunaszerdahelyi járásban található iskolák képviselői a napokban vették át az értékes 
sportszercsomagokat, amelyeket a Nemzetpolitikai Államtitkárság ajándékozott a felvidéki 
oktatási intézményeknek – közölte a Ma7 híroldal. A hivatalos, ünnepélyes átadó 
októberben zajlott Komáromban, novemberben azonban folytatódott az átadás, amelyet a 
Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Területi Választmányai biztosítottak. Vida 
Aranka, a dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola 
igazgatónője portálunknak elmondta, hogy minden segítség és támogatás nagyon jól jön az 
iskolának, és igazán hálásak a Nemzetpolitikai Államtitkárság vezetőinek. 

 

A Nemzeti Kisebbségi Bizottság szeretné, ha a kisebbségi 
szervezetek működésre is pályázhatnának a KULTMINOR-nál  

Sajtóközleményben tájékoztatta portálunkat a kisebbségi kormánybiztosi hivatal legutóbbi 
bizottsági ülésükről. Mint írják, decemberi online ülésükön a résztvevők elsősorban a 
kisebbségi kultúra finanszírozásával kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak.„A bizottság 
jóváhagyta a nemzeti kisebbségi kultúra előmozdításáról, a nemzeti kisebbségi oktatás 
helyzetéről és a nemzeti kisebbségi nyelvek használatáról szóló értékelő jelentést a 
2019/2020- as időszakra vonatkozóan, és felkérte a bizottság elnökét, hogy a jóváhagyott 
dokumentumot terjessze a kormány Emberi Jogi, Nemzeti Kisebbségi és Esélyegyenlőségi 
Tanácsa elé“ – számolt be a kormánybiztosi hivatal titkárságának vezetője, Kovács Zoltán. 
Az anyagot a nemzeti kisebbségek képviselői készítették, és az ő véleményüket tükrözi a 
kisebbségi jogok alakulásáról. Megjegyezte, az anyag hiányos, mivel a nemzeti kisebbségi 
oktatásról szóló értékelő jelentés magyar részét a kormánybiztos hivatala általi többszöri 
kérés ellenére sem adták le.  

 

A KKA az idén elfogadott pályázatok 93%-át már lezárta  

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) az idei 1555 jóváhagyott támogatási kérelemből 1441-et 
zárt le mostanáig. A TASR hírügynökséget Alena Kotvanová, a KKA igazgatónője 
tájékoztatta szerdán. Hozzátette: az idei öt pályázati felhívás keretében benyújtott és 
elfogadott összes pályázat közül már csak 114 lezáratlan, vagyis az összes projekt mintegy 7 
százaléka. Kotvanová rámutatott: augusztusban még csak a sikeres projektek kevesebb mint 
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6,6 százaléka esetében történt meg a folyósítás. A KKA alkalmazottainak tehát nem egész 
öt hónap alatt sikerült a kérelmezőkkel együttműködve előkészíteni több mint 1235 
szerződést, és egyszersmind folyósítani az igényelt támogatásokat.A nemzeti kisebbségekért 
felelős kormánybiztos hivatala arról tájékoztatott, hogy a legutóbbi vitán Ravasz Ábel 
bizottsági tag módosító javaslatot nyújtott be a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 
törvényhez, amelynek értelmében a KKA támogathatná a kisebbségi kulturális szervezetek 
működését is. Jelenleg az alap csak konkrét projekteket dotálhat. „A javaslatot többen 
üdvözölték, de néhányan rámutattak a módosítás lehetséges kockázataira is, és további 
megbeszéléseket szorgalmaztak” – olvasható a kormányhivatal közleményében. 

 

A regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartáját ismertették 
Magyarkanizsán 

Az Európa Tanács támogatásával Magyarkanizsa Község Képviselő-testülete idén június 24-
én, Szerbiában elsőként, meghozta Magyarkanizsa község regionális és kisebbségi nyelvek 
helyi chartáját a Magyar Nemzeti Tanács kezdeményezésére. Meghozatalának és 
alkalmazásának célja Magyarkanizsa község lakossága nyelvi jogai megvalósításának 
előmozdítása volt. A dokumentumot és annak fontosságát kedden szakmai konferencián 
ismertették. „Nem csak hivatkozási alap lehet a helyi charta, hanem annak a bizonyítéka is, 
hogy ezek a jogok igenis járnak nekünk, az itt élő magyarságnak. Kell, hogy éljünk ezekkel. 
Másrészt pedig ezen jogok megbecsülésének a jele a többségi nemzet részéről arról is szól, 
hogy együtt, közösen erősebbek is vagyunk” – mondta Hajnal Jenő, az MNT elnöke. 

 

A KMKSZ és az UMDSZ közös nyilatkozata az állampolgárságot érintő 
törvényjavaslattal kapcsolatosan 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 
közös nyilatkozatot adott ki Ukrajna Elnöke által 2021. december 2-án a Verhovna Rada elé 
terjesztett, az állampolgárságot érintő törvényjavaslattal kapcsolatban. A nyilatkozatban 
kiemelik: szervezeteik üdvözlik Ukrajna Elnökének az ukrán állampolgárság felvételének, 
illetve annak megőrzésének és az abból való elbocsájtás megkönnyítésére, egyszerűsítésére 
irányuló törvénykezdeményezését. Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartják azt a tényt, hogy 
e liberalizáció együtt járjon az Ukrajna területén élő többes állampolgárok radikális munka- 
és politikai jogvesztésével, gyakorlatilag e személyeknek a közügyektől való eltiltásával, 
illetve a közéletből való kizárásával. 
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Átadták a Nagyberegi Tulipán Tanoda épületét  

Az ünnepség december 6-án délután három órakor vette kezdetét. A meghívott vendégek 
köszöntése után dr. Orosz Ildikó a KMPSZ és a II.RFKMF elnöke nyitotta meg az eseményt. 
Beszédében elmondta, hogy a főiskola azért hozta létre a Tulipán Tanodákat, hogy a 
gyerekeknek lehetőségük legyen intézményes szinten a tartalmas szórakozásra, játékra, 
kézműves foglalkozásokra, ahol többek között megtanulhatnak kötni, horgolni, tésztát 
gyúrni. Hangsúlyozta, hogy a tanodában népi zenét, táncot is oktatnak majd, ami azért 
fontos, mert egyre kevesebb a zeneiskola. 

 

Potápi: Magyarország egységes magyar nemzetben és Kárpát-
medencében gondolkodik 

Magyarország egységes magyar nemzetben és egységes Kárpát-medencében gondolkodik, 
akkor is, ha oktatásról, kultúráról vagy médiáról, és akkor is, ha gazdaságról van szó – 
hangsúlyozta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 
csütörtökön a kelet-szlavóniai Eszéken, a magyar kormány által finanszírozott vállalkozói 
mentorprogram horvátországi szakaszának záró rendezvényén. A nemzetpolitikai 
államtitkár az MTI-nek nyilatkozva elmondta: ennek az építkezésnek egyik fontos állomása 
a gazdaságfejlesztési programok mellett egy hálózatba összefogni a magyar vállalkozókat 
szerte a Kárpát-medencében. Ezáltal is erősítve egyrészt a gazdasági életet, másrészt 
magukat a vállalkozókat – tette hozzá. A Vajdaság és Erdély után a Drávaszög a harmadik 
régió, ahol lezárult a program – mondta Potápi Árpád János. Hozzáfűzte: mondhatná azt is, 
hogy Horvátország, hiszen a horvátországi magyarság nem csak a Drávaszöget, a Drávaközt 
vagy Kelet-Szlavóniát jelenti, hanem szinte az egész térséget. Szavai szerint bár egy kicsiny 
nemzetrésznél fejeződött be program, de az elmúlt években ez a nemzetrész is bizonyította, 
hogy élni akar és tovább akarja vinni a magyar jövőt. 

 

Szili Katalin: a magyar közösségek megtartása elemi érdek 

A magyar közösségek megtartása elemi érdek, Magyarország számára fontos minden egyes 
magyar, aki identitását, önazonosságát, nyelvét, kultúráját, hagyományait meg kívánja 
őrizni, és fontos számukra a szülőföldön maradás biztosítása is - nyilatkozott az MTI-nek 
szerdán Szili Katalin, a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős 
miniszterelnöki megbízott Harmincból tíz című könyvének bemutatóján, a drávaszögi 
Kopácson. Szili Katalin a könyvbemutatóra, amelyet az eszéki magyar konzulátus és a 
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) kopácsi alapszervezete 
szervezett, Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztossal, a könyv egyik 
társszerzőjével érkezett. Szili Katalin kiemelte: a Harmincból tíz című, a magyar 
nemzetpolitika elmúlt tíz esztendejének eredményeit bemutató kötet a nemzetpolitikai 
gondolkodásmódoknak a pillére, arról szól, hogy minden magyar számít, és fontos a 
szülőföldön maradás biztosítása. „Ezért számomra különleges lehetőség ez a meghívás, 
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hiszen én magam pécsiként érdekelt vagyok abban is, hogy a határ menti régiók 
együttműködése nagyon jól alakuljon, és Horvátország mielőbb a schengeni határok közé 
kerüljön, ezzel is elősegítve a gazdasági és kulturális partnerséget a két ország között” - 
mondta a miniszteri biztos. 

 


