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Egy családként a cselekvő nemzet évében 

A külhoni magyar gyermekek, idősek és vállalkozók számára tervezett támogatásokról 
beszélt a Magyar Hírlapnak kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
államtitkára, Potápi Árpád János. Az államtitkár rámutatott, az a Gyurcsány Ferenc akarja 
visszaszerezni a hatalmat, akinek politikai öröksége a kisebbségi magyarság elleni hergelés 
és az ország csőd szélére juttatása maradt. „A baloldal sohasem nemzetben gondolkodott. 
Számukra a magyar nemzet magyarul beszélő emberek halmazát jelenti. Mi ezzel szemben 
azt valljuk, hogy minden magyar számít, éljen bárhol a világon. Nincs A és B típusú magyar 
állampolgár.” – jelentette ki az államtitkár. A terveikkel kapcsolatban elmondta: „célunk, 
hogy az eddigi hiány¬területeket pótoljuk, erősítsük: az egyes régiókban jól működő 
gyakorlatokat a teljes Kárpát-medencére kiterjesszük, a gyerekek és fiatalok mellett még 
nagyobb figyelmet fordítsunk az idősek támogatására. Emellett továbbra is kiemelt 
figyelmet kap a gazdaság- és vállalkozásfejlesztés.” 

 

Romániai népszámlálás - A magyar nemzetiség alkategóriájaként 
jelölhető be a székely identitás 

Véglegesítette a román kormány hétfőn a március közepén kezdődő népszámlálás kérdőívét, 
amelybe - a kormányülés előtt közzétett tervezet szerint - a magyar nemzetiség 
alkategóriájaként bekerült a székely identitás is. A csángó identitás továbbra is az „egyéb 
nemzetiségek” választható alkategóriájaként szerepel, tehát aki csángónak vallja magát, azt 
nem számolják a magyar nemzeti kisebbséghez. A kérdőív kitöltésekor húsz meghatározott 
nemzetiség közül lehet választani. A bukaresti nagykoalíciós kormányban részt vevő 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) azonban arra az - előző 
népszámlálásoknál is felmerült - aggodalomra hivatkozott, amely szerint a többféle 
regionális identitás etnikai identitásként történő „felkínálása” lehetővé teszi azt, hogy az 
adatok összesítésénél vagy későbbi „rosszindulatú értelmezésénél” a székelyeket ne 
számolják bele a magyar identitásba. 

 

A kormány tagjait is vizsgálja a főügyészség Székelyudvarhely címere 
miatt 

A kormány tagjait és több állami intézmény képviselőit is vizsgálja a bukaresti főügyészség 
Székelyudvarhely címere miatt, mely – egy állatvédő szervezet feljelentése szerint – 
állatkínzásra buzdít. A főügyészség az MTI írásban feltett kérdéseire küldött válaszában 
árult el részleteket szerdán a román sajtóban is megütközést keltő ügyészségi vizsgálatról. 
A főügyészség az MTI-vel közölte: olyan civil szervezet panasza alapján indított vizsgálatot 
az ügyben, amelynek a tevékenységi körében az állatok védelme is szerepel. Az ügyészség 
azt is közölte, hogy a civil szervezet a kormány tagjait is feljelentette, valamint olyan állami 
hatóságokat is, mint a Román Akadémia heraldikai bizottsága és Hargita megye prefektusi 
hivatala.  
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Beiskolázási kampányt indított az RMDSZ 

A romániai magyar nyelvű oktatás választását népszerűsítő beiskolázási kampányt indított 
csütörtökön a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). A Minden magyar 
gyermek számít című kampányról Magyari Tivadar, a szövetség oktatásért felelős ügyvezető 
alelnöke és Szabó Ödön oktatási szakpolitikus, a román képviselőház oktatási bizottságának 
alelnöke beszélt csütörtökön egy kolozsvári sajtótájékoztatón. Magyari Tivadar elmondta: a 
kampány azokat a családokat próbálja megszólítani, amelyekben 6-7 éves iskolakezdő 
gyermek van. Megjegyezte: tapasztalatuk szerint a családok 14-16 százalékát kell meggyőzni 
arról, hogy érdemes magyar iskolába íratniuk a gyermeküket. Az érvek között említette, 
hogy anyanyelven könnyebb tanulni, hogy csak így teljesedik ki a nyelvtudás a 
hagyományokhoz, a kultúrához való kötődéssel, és azt is megjegyezte, hogy magyarul 
tanulni ma már nem hátrány Romániában. Az Iskola Alapítvány magyar állami 
támogatással 2500 kisiskolásnak biztosít ingyenes étkezést és iskola utáni pedagógusi 
felügyeletet.  

 

RMDSZ-es prioritás a kisebbségvédelmi és családtámogatási törvény 
ebben a parlamenti ülésszakban 

A Maszol hírportál pénteki közlése szerint a kisebbségi törvény elfogadtatása, a 
családtámogatási törvénycsomag kidolgozása, az oktatás és a közbeszerzések hatékonyabbá 
tétele, az energiaárrobbanás okozta sokk enyhítése szerepel az RMDSZ prioritásai között a 
parlament tavaszi ülésszakában. A hivatalosan február elsején kezdődött jogalkotási 
időszakban olyan tervezeteket készül a törvényhozásban benyújtani az RMDSZ, amelyeket 
tavaly az előző kormánykoalíción belüli feszültségek vagy az őszi kormányválság miatt nem 
tudott előterjeszteni, vagy nem látta időszerűnek a vitára bocsátásukat – mondta Csoma 
Botond RMDSZ-es parlamenti képviselő, az alsóházi frakció vezetője. 

 

Potápi: erősíti egy közösség identitását, ha erősödnek a gazdasági 
szereplői közti kapcsolatok 

Egy közösségen belül a gazdasági élet szereplői közti kapcsolatok szorosabbra fűzése 
ezeknek a közösségeknek az identitását is erősíti – jelentette ki Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Komáromszentpéteren, ahol a 
Felvidéki Mentorprogram záróeseményén mondott köszöntőt csütörtökön. A Felvidéken a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Design Terminal és a Szlovákiai 
Magyar Vállalkozók Szövetsége együttműködésével megvalósult mentorprogram kiemelt 
feladata az volt, hogy tapasztalt nagyvállalkozók mentorrá képzése révén vállalkozókat 
segítő szakmai környezetet alakítson ki ebben a külhoni magyar régióban is, illetve, hogy 
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fejlessze és bővítse a programban részt vevő vállalkozók kapcsolati és tapasztalati tőkéjét.

 

Potápi: a cselekvő nemzet éve a sport támogatásával kezdődik 

A cselekvő nemzet éve nem is kezdődhetne másként, mint a sport, a mindennapos 
testnevelés, a mozgás támogatásával, és emellett még a rászorulóknak is segítünk – 
hangsúlyozta Potápi Árpád János pénteken a vajdasági Hajdújáráson. A látogatás a 
Szabadkai Városi Múzeumban kezdődött, majd a Vackor óvodában folytatódik, végül az Egy 
Vérből Vagyunk Alapítvány jótékonysági futóprogramja ajándék sportcipőinek átadásával 
zárul a Poverello Alapítvány Hajdújárási Lurkóházában Gui Angélának, az Egy Vérből 
Vagyunk Alapítvány alapító tagjának közreműködésével. A Miniszterelnökség 
nemzetpolitikai államtitkára száz pár sportcipőt adott át a nehéz körülmények között élő 
gyerekeket segítő intézeteknek. Kiemelte: az elmúlt időszakban a nemzetpolitika egyik fő 
iránya lett a sport támogatása. A Kárpát-medencei iskolák szinte mindegyikébe el tudott 
juttatni az államtitkárság egy sportszercsomagot és egyre inkább tudja támogatni a 
versenysportot, valamint a csapatsportokat is. 

 

Idén is segíti a Nemzetpolitikai Államtitkárság a kárpátaljai 
magyarság digitális felzárkóztatását  

Idén is segíti a Miniszterelnök nemzetpolitikai államtitkársága a kárpátaljai magyarság 
digitális felzárkóztatását – erről kedden délután közleményben tájékoztattak. 
Emlékeztettek arra, hogy a nemzetpolitikai államtitkárság a kárpátaljai szociális 
programcsomag részeként idén negyedik alkalommal hirdeti meg a programot a Kárpátalja 
magyarlakta településein élők digitális felzárkóztatására. Ezzel a magyar családok széles 
sávú internethez való hozzáférését segítik elő. A felhívásra a mai naptól lehet jelentkezni. A 
program kárpátaljai lebonyolítója a KMKSZ Jótékonysági Alapítványa. A programban 
internethez való csatlakozásra és egyhavi előfizetés biztosítására lehet pályázni. Az idei 
kiírásban – tavalyhoz hasonlóan – magánszemélyek mellett a kárpátaljai magyar 
közintézmények is részt vehetnek. A teljes keretösszeg 25 millió forint. A közleményben 
felhívták a figyelmet arra, hogy a kiírás rendkívül népszerű, amit a pályázatok évről évre 
növekvő száma bizonyít. Tavaly az előző évhez képest csaknem megduplázódott a benyújtott 
és nyertes pályázatok száma.  

 

A kárpátaljai magyar kisebbségek képviselőivel találkozott Várhelyi 
Olivér uniós biztos Kijevben  

Kijevbe érkezett Várhelyi Olivér, az Európai Bizottság szomszédságpolitikáért és bővítésért 
felelős biztosa, hogy az ukrán kormány képviselői mellett a nemzetiségi kisebbségek 
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képviselőivel is találkozzon január 26-án. Az eseményre a Kárpátaljai Magyar Kulturális 
Szövetség (KMKSZ) és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) is meghívást 
kapott. A találkozón Darcsi Karolina, a KMKSZ politikai-kommunikációs titkára, valamint 
Szilágyi Lajos, a KMPSZ alelnöke tájékoztatta a biztost a kárpátaljai magyar kisebbség 
helyzetéről. 

 


