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Mátyás király emlékévet hirdet 2018-ra a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság 

Mátyás király emlékévet hirdet 2018-ra a nemzetpolitikai államtitkárság – jelentette be 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn sajtótájékoztatón, Budapesten. Az 

államtitkár közölte: a Kárpát-medence magyarsága az emlékévhez kapcsolódva számos 

közös rendezvényt, konferenciát tart majd, kiállítást, illetve a fiataloknak történelmi 

versenyeket szerveznek. Potápi Árpád János az emlékévvel összefüggésben kiemelte a 

magyar identitás szorosabbra fűzését, és azt mondta: Mátyás király erős kezű, jelentős 

uralkodóként vonult be a történelembe. Megerősítette Magyarországot, felismerte, hogy 

csak így lehet megállítani az oszmán birodalom terjeszkedését. Nemcsak a történetírás, 

hanem mondáink és népmeséink is őrzik alakját. Elmondta:  január 12-14-én Szegeden 

emlékező szentmisét tartanak, január 20. és 24. között jótékonysági reneszánsz bál, 

ételkóstoló és forgatag lesz Mátyás királlyá választásának 560. évfordulója alkalmából a 

fővárosban. Márciusban Székesfehérváron koronázási misét tartanak, áprilisban Mátyás 

király halálának évfordulóján megemlékezés lesz Bécsben és Budapesten. Júniusban 

Bécsben kiállítás nyílik majd a város elfoglalásának évfordulóján. 

 

Szilágyi Péter: tízszeresére nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg 

Az elmúlt években több mint tízszeresére nőtt a nemzetpolitikára fordított összeg - közölte 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikai helyettes államtitkára pénteken Hajdúszoboszlón. 

Szilágyi Péter a Rákóczi Szövetség hajdúszoboszlói találkozóján - amelyen százhúsz 

felvidéki, kárpátaljai, erdélyi, partiumi és anyaországi iskolaigazgató, intézményvezető és 

vezető tanár vesz részt - elmondta: 2018. január elsejétől a külhoni magyarok részére is 

elérhetővé teszik az anyasági támogatást és a babakötvényt.  Előbbi juttatás összege 64 125 

forint - ikrek esetén 85 500 forint -, a babakötvény összege jelenleg 42 500 forint - 

ismertette Szilágyi Péter.  Szilágyi Péter hozzátette: a Szülőföldön magyarul program 

keretében az elmúlt hét évben mintegy 38 milliárd forint oktatási-nevelési támogatást 

nyújtottak az óvodai és közoktatásban résztvevő gyerekeknek, a támogatásból évente 230-

250 ezer gyerek részesült. Kiemelte a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, 

amelynek 2016-tól 2018-ig tartó első ütemében 17,1 millió forintból 76 új óvoda és 

bölcsőde épül fel és több mint 200 kétszáz intézmény megújul. 

 

Soltész Miklós: az anyanyelv a külhoni magyarság megmaradásának 
záloga 
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Az anyanyelv megőrzése a külhoni magyarság megmaradásának egyik legfontosabb záloga, 

ebben pedig kiemelt szerepet játszanak a határon túli egyházak, valamint a magyar 

bölcsődék és óvodák – hangsúlyozta az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottsága előtt kedden. Soltész Miklós elmondta: 2010-ben 163 millió 

forintot fordítottak erre a célra, idén pedig már 3,2 milliárd jutott rá. Grezsa István, a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak koordinációjáért 

felelős kormánybiztos a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programról beszámolva közölte: 

a 2016 novemberétől 17,1 milliárd forintból elindított első ütemnek és az idén októberben 

elfogadott 21,5 milliárd forintos másodiknak köszönhetően több mint 150 új óvoda, 

bölcsőde épül és mintegy 450 újul meg. Jelenleg több mint 47 ezer gyerek jár a határon túl 

magyar bölcsődébe és óvodába, ezt a számot a program fejlesztéseivel szeretnék 

hatvanezerre emelni – mondta a kormánybiztos 

 

Kelemen Hunor az igazságosság évét várja a 2018-as esztendőtől 

Kelemen Hunor szerint 2018 az igazságosság éve kell, hogy legyen az erdélyi magyarság 

számára. Az RMDSZ elnöke Marosvásárhelyen beszélt erről pénteken, a szövetség 

kisparlamentjének tekintett Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) ülésén. A politikus 

elmondta: az RMDSZ az Ezer év Erdélyben, száz év Romániában című programsorozattal 

készül az Erdély és Románia egyesülését kimondó 1918-as gyulafehérvári nagygyűlés 

centenáriumi évére. Az MTI szerint hozzátette: azt szeretnék felmutatni, hogy az erdélyi 

magyarság Románia értékteremtő közössége, és ekként szeretne megmaradni. „Ehhez a 

gyulafehérvári ígéretek betartásán keresztül vezet az út” – jelentette ki Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ elnöke hozzátette: az erdélyi magyarság a múlton nem tud osztozni a román 

többséggel, de a jövőt talán együtt tudja tervezni vele. Szerinte az igazságosság évének 

kinyilvánítására az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulója és az 

igazságosnak nevezett Mátyás király trónra lépésének az 560. évfordulója teremt alkalmat. 

 

Óvodai projektpedagógiai képzést tartanak Nagyváradon 

Háromnapos óvodai projektpedagógiai képzés kezdődött pénteken Nagyváradon a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében. A képzés keretében magyarországi 

szakemberek alapozzák meg projektpedagógiai szemléletet és módszertant 25 erdélyi és 

partiumi óvodapedagógus számára. A programot köszöntő Szilágyi Péter helyettes 

nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a magyar kormány az identitásőrzés első 

lépcsőfokának számító anyanyelvi óvodai oktatást kívánta megerősíteni a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési programmal. Megjegyezte: a program keretében 38,6 milliárd 
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forintból 150 új óvoda és bölcsőde épül és több mint 400 intézmény felújítása valósul meg 

a Kárpát-medencében. Beláttuk, hogy nem tudunk minden óvodába eljutni, szükségünk 

van az önök segítségére. Ezért indítottuk el azt a láncreakciót, amelynek budapesti 

képzésén 100 óvodapedagógus vett részt, akik nemcsak azt vállalták, hogy elsajátítják a 

bemutatott szakmai fortélyokat, de továbbadják azt térségük, környezetük oktatóinak. Ez a 

kezdeményezés érkezett ma ide, a Partiumba” – fogalmazott a helyettes államtitkár. 

 

Nincs törvényi akadálya a marosvásárhelyi gimnázium 
újraalapításának 

A szenátus döntéshozó kamaraként fogadta el hétfőn az RMDSZ-nek a tanügyi törvényt 

módosító javaslatát, amely előírja, hogy ezután jogszabály útján is létre lehet hozni 

kisebbségi oktatási intézményeket. A jogszabálymódosításra azért volt szükség, hogy 

megszülessen a jogalap arra, hogy a parlament törvény útján alapíthassa újra a 

marosvásárhelyi katolikus iskolát. A szövetség november közepén a katolikus gimnázium 

létrehozásáról szóló törvénytervezetet iktatott, ám ahhoz, hogy ezt a parlament 

tárgyalhassa és elfogadhassa, az oktatási törvény módosítására volt szükség, mert ennek 

eddigi formája szerint csak az önkormányzatok hozhattak létre tanintézményeket. Cseke 

Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője kifejtette, a 2011-es oktatási törvény 

módosításával megvalósult a katolikus gimnázium újraalapítási folyamatának első lépése. 

Második lépésben a parlamentnek el kell fogadnia a szövetség törvénytervezetét, amely 

kifejezetten a marosvásárhelyi katolikus iskola megalapítására vonatkozik.  

 

Potápi: a külhoni magyar vállalkozások támogatása a szülőföldön 
boldogulás elősegítésének eszköze 

A külhoni magyar fiatal vállalkozók és családi vállalkozások támogatása hathatósan 

hozzájárul a külhoni magyarok szülőföldön való boldogulásához – jelentette ki Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Révkomáromban, 

ahol köszöntőt mondott a Szlovákiai Magyar Fiatal Vállalkozók Szövetsége szervezésében 

megrendezett Év vállalkozója gálán. Potápi Árpád János a révkomáromi Tiszti Pavilonban 

tartott rendezvényen a magyar kormány nemzetpolitikai célkitűzéseiről és azok 

megvalósításának eszközeiről beszélt. Kifejtette: egy-egy vállalkozás támogatásával 

közvetve több tíz magyar családot lehet támogatni, ugyanis az eddigi tapasztalatok 

megmutatták, hogy a Kárpát-medencei magyar vállalkozók több mint 90 százalékban 

magyarokat foglalkoztatnak, elsősorban egymás között teremtenek gazdasági 

kapcsolatokat, ha pedig ezek a kapcsolatok átnyúlnak a határokon, akkor elsősorban 

Magyarországra irányulnak. Elmondta: az elmúlt két évben mintegy másfél milliárd 
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forinttal körülbelül háromszáz vállalkozást támogattak, a Felvidéken pedig 45 projekt 

megvalósításához járultak hozzá 230 millió forinttal. 

 

Átadták a magyar kormány támogatásával felújított óvodát 
Ipolynyéken 

Átadta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított óvodát 

Ipolynyéken a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa. Az ipolynyéki óvoda az első abból az 58 óvodából, amelynek a 

felújítására az érintett önkormányzatokkal már szerződést kötött a magyar kormány. 

Grezsa István az átadást megelőzően arról is beszélt, hogy a program igazolta, nemcsak az 

egyházakkal, hanem az önkormányzatokkal együttműködve is lehet ilyen felújítási 

programokat megvalósítani. Grezsa István hangot adott annak a reményének, hogy az 

óvodafelújítási programot az összefogás keretében követni fogja egy iskolafejlesztési 

program is. Hozzátette: az egész Kárpát-medencében gondolkodva léptünk egy új 

nemzetépítés útjára, annak ellenére, hogy, mint mondta, „ezt a régiót nem tudjuk 

teleszülni, belakni, de szellemileg mindenképpen a miénk, hiszen több mint ezer 

esztendeje állított ide a sorsunk”. 

 

Esterházy erkölcsi hagyatékának üzenete: az elveszettnek tűnő 
ügyért is érdemes küzdeni 

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Dunaszerdahelyen beszédet 

mondott az Esterházy János halálának 60. évfordulója alkalmából tartott 

megemlékezésen. Szilágyi Péter beszédében felidézte Esterházy János életének egy-egy 

állomását, méltatta életművét, kiemelve annak máig ható üzenetét. A helyettes államtitkár 

elmondta: Esterházy töretlenül hitt a kereszténység erkölcsi értékrendszerében, nem 

ismert megalkuvást, küzdelmét soha nem adta fel pedig egy olyan időszakban élt, amikor 

az erkölcsi értékek leértékelődtek. Kiemelte: a mártírgróf erkölcsi hagyatékával azt is 

üzente, hogy a saját érdekeink elé kell helyezni a nemzetünk érdekét és azt is, hogy az 

elveszettnek tűnő ügyekért is megéri küzdeni. 

 

Erős nemzet gyermekei 

Növekedés tapasztalható a nemzetpolitikai büdzsében, az ideinél is több pénzre 

számíthatunk 2018-ban. A jövő év a Külhoni Magyar Családok Éve nevet kapta, emellett 

meghirdetjük a Mátyás király Emlékévet is. A választást követően tudjuk majd 

Fe
lv

id
é

k
   

V
a

jd
a

sá
g

    



 

 

 

 

 

 
6 

megvizsgálni, hogy a nemzetpolitika mely területén tudunk előrelépni, jelentette ki Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Vajdaság Ma hírportálnak adott 

interjújában. A Vajdasággal kapcsolatban elmondta, hogy ott indult el az első 

gazdaságfejlesztési program, ez annak köszönhető, hogy Pásztor István, illetve a VMSZ 

rendelkezett olyan elképzelésekkel, amelyekkel a magyar kormány elé tudtak állni. Azt 

lehet mondani, a Vajdaságban a legjobb a magyarság szervezettsége az összes határon túli 

terület közül, ez főleg annak fényében érdekes, hogy húsz évvel ezelőtt különböző okokból 

a legrosszabb helyzetben volt az ottani magyarság az összes régió közül. A vajdasági 

magyarság kitartott szülőhelyén, s politikailag is nagyon jól megszervezte saját magát – 

tette hozzá. 

 

Szijjártó: Kijevnek végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait 

Az ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatosan Kijevnek teljes mértékben eleget kell tennie az 

Európai Unió és a Velencei Bizottság elvárásainak, amennyiben "komolyan gondolja" az 

euroatlanti integrációs törekvéseit - szögezte le Szijjártó Péter hétfőn az uniós 

külügyminiszterek brüsszeli tanácskozásának szünetében. Sajtóértekezletén a 

külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a Velencei Bizottság hétfőn közzétett 

állásfoglalása "teljesen egyértelmű", az abban megfogalmazott mondatokat nem lehet 

kétféleképpen értelmezni. Rámutatott, a dokumentumból kiderült, hogy a "megfelelő 

megoldás" az Európa Tanács alkotmányjogi szakemberekből álló testülete szerint is a 

jogszabály kifogásolt 7. cikkelyének módosítása lenne.  Megismételte, hogy a kormánynak 

ebben az ügyben három elvárása van az ukrán hatóságokkal szemben: hogy ne korlátozzák 

a már megszerzett jogokat, egyeztessenek az ukrajnai nemzeti kisebbségekkel, és hajtsák 

végre teljes egészében a Velencei Bizottság ajánlásait. Magyarország nem tudja támogatni 

az ukrán törekvéseket a nemzetközi politikában, amíg nincs változás - mondta Szijjártó, 

hozzátéve, reméli, hogy erre mielőbb sor kerül. 

 

Felavatták és felszentelték a vereckei honfoglalási emlékmű új 
oltárkövét Kárpátalján 

Ünnepélyesen felavatták és felszentelték vasárnap a kárpátaljai Vereckén a honfoglalási 

emlékmű Budapest VII. kerület önkormányzata Fidesz-frakciójának támogatásával készült 

új oltárkövét, amellyel az ukrán nacionalisták által néhány éve megrongált szakrális 

gránittömböt pótolták. Ünnepi beszédében Bajkai István, Budapest VII. kerületének 

alpolgármestere hangsúlyozta: „Azért jöttünk ma Vereckére, hogy ezt a mindannyiunk 

számára szimbolikus helyet megszenteljük. Egy oltárt avatunk fel, ahol több mint ezer év 

tekint le ránk.” A Vereckei-hágónak mindig is kiemelt szerepe volt a magyarság életében, 
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hiszen ezen a hegyszoroson át érkeztek meg új hazájukba vándorló őseink – tette hozzá, 

kiemelve, hogy ez volt az a kapu, amelyen keresztül hazaérkeztek a magyarok, s ezáltal 

Verecke az egyik, ha nem a legfontosabb magyar történelmi hely.  

 

143 családi vállalkozás kapott támogatást 

Eszéken írták alá kedden a horvátországi magyarság támogatását szolgáló 

gazdaságfejlesztési program első sikeres pályázatainak a szerződéseit; a magyar kormány 

által a 2017-es évre biztosított 500 millió forintos keretből 143 családi 

gazdaság/vállalkozás kapott támogatást. Kiss-Parciu Péter, a KKM határ menti 

gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára az eszéki magyar oktatási és művelődési 

központban tartott aláírási ünnepségen kifejtette, fontos, hogy Horvátországban van egy 

olyan közösség, amely meg tudta fogalmazni céljait, ezt most egy stratégia formájában 

tette meg. Majd, mint mondta, a program lebonyolításához szükség volt egy alapítvány 

létrehozására is, ez az Economica Hungarica Alapítvány. Mindezen túl elismerését és 

köszönetét fejezte ki a horvát állam és a hatóságok közreműködése és támogatása miatt, 

amelyek segítették a horvátországi magyaroknak szánt gazdaságfejlesztés megvalósulását.  

 

Áder János: Magyarország kész segítséget nyújtani a csehországi 
magyar szervezeteknek 

Magyarország kész minden szükséges segítséget megadni a csehországi magyar 

szervezeteknek tevékenységükhöz – jelentette ki Áder János magyar államfő Prágában, 

amikor a magyar nagykövetségen kötetlen beszélgetést folytatott a csehországi magyar 

szervezetek képviselőivel. „Lehetőségeinkhez képest minden segítséget megadunk 

tevékenységük folytatásához, amennyiben ezt igényelni fogják” – mondta Áder János, 

miután meghallgatta a legfontosabb csehországi magyar szervezetek és a prágai, valamint 

a brünni magyar diákklubok vezetőinek beszámolóit munkájukról. Az államfő másnap a 

prágai Motol köztemetőben megkoszorúzta Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyarság 

két világháború közötti vezetőjének az emléktábláját, amely a temetőben létrehozott 

Kommunizmus Áldozatainak Emlékművén található. Áder János ünnepélyes főhajtása 

után több csehországi magyar szervezet képviselői is megkoszorúzták az emlékművet. 
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