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Potápi: november közepén ülésezik a Diaszpóra Tanács és a Magyar 
Állandó Értekezlet 

A Magyar Diaszpóra Tanács a tervek szerint november 15-én, a Magyar Állandó Értekezlet 

november 16-én tartja idei plenáris ülését Budapesten – mondta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt. Az 

államtitkár jelezte: mindkét ülést – a hagyományoknak megfelelően – a miniszterelnök 

nyitja meg a Várkert Bazárban. Potápi Árpád János ismertette: 2019-ben a fókusz a 

közösségeken lesz, a cél, a közösségek erőforrásainak együttes bemutatása és 

felhasználása. Elmondta: a nemzetpolitikát a 2018-2022 közötti időszakra megfogalmazott 

célok mentén kívánják alakítani, ezek sorában említette az identitáserősítést, a családok 

támogatását, a versenyképességet és a munkalapú társadalom támogatását. Kitért arra, 

hogy 2018-ban a külhoni magyar családok évét hirdették meg, amelynek keretében 1 

milliárd forintot fordítanak a külhoni magyar családok segítésére. Az államtitkár 

beszámolt arról, hogy anyasági támogatásra 7557 külhoni kérelem érkezett, míg a 

babakötvényre 6642 kérelem. A számuk folyamatosan nő – jelezte, hozzátéve: az év végén 

kezdőcsomagot adnak át az anyasági támogatás külhoni igénylőinek. 

 

Grezsa: eddig több mint száz felújított óvodát adtak át a Kárpát-
medencében 

Eddig már több mint száz felújított óvodát adtak át a külhoni magyar területeken a vállalt 

450-ből – mondta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztos 

pénteken Budapesten. Grezsa István a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy 

fogalmazott: egy „dübörgő program” kellős közepén vannak, amely jelentős forrásokat 

mozgat meg. A cél, hogy minden magyar gyermek, aki a Kárpát-medencében születik, 

anyanyelvi képzésben részesülhessen - hangoztatta. Kifejtette: a 38,5 milliárd forint 

keretösszegű programot két ütemben hajtják végre, a céldátum 2020. december vége. A 

fejlesztések 1641 intézményt és több mint 47 ezer külhoni magyar gyermeket érintenek, 

számukat a program végére szeretnék 60 ezerre növelni. A miniszteri biztos kitért arra is, 

hogy a 38,5 milliárd forintból 33 milliárdra már leszerződtek. Az új intézmények közül 

négyet adtak át eddig, 11 alapkövét elhelyezték. Összesen 150 új intézmény kialakítását 

tervezik a felújítandók mellett - jelezte Grezsa István. Beszámolt még arról, hogy 1664 

magyar óvodába juttattak el hiánypótló fejlesztő játékokkal magyar sarkokat. A 

tanácskozáson ismertették a témában végzett, négy külhoni régiót érintő, 1977 fő 

megkérdezésével készült reprezentatív kutatást eredményeit. 
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Újra meghirdeti a Miniszterelnökség a Miénk a város! című játékát 

Újra meghirdeti a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága a Miénk a város! 

című játékát, amelynek a család az idei témája. A Miniszterelnökség az MTI-hez pénteken 

eljuttatott közleményében azt írta: a hatodik alkalommal meghirdetett játék szervesen 

kapcsolódik a 2018 a külhoni magyar családok éve programsorozathoz, négy héten 

keresztül tart, ennek során a gyerekeknek különböző feladatokat kell megoldaniuk. Az első 

feladat pénteken, az utolsó pedig november 8-án lesz. Az idei verseny nyertesei 100-100 

ezer forint értékű Csodasarkot nyerhetnek a közösségük részére, a játékra 6-10 éves 

külhoni magyar óvodások és kisiskolások jelentkezhetne. 

 

Székelyföld gazdaságát támogató programot indít a magyar 
kormány  

Hamarosan indul a Székelyföld-program, amely mezőgazdasági-, fa- és erdőgazdálkodási-, 

turizmus és humánerőforrás fejlesztési tevékenységeket támogat. A magyar kormány által 

finanszírozott erdélyi gazdaságélénkítő stratégiát a sikeres Mezőség-programot követően 

terjesztik ki Kovászna, Hargita és Maros megyékre, jelentette be Kozma Mónika. A magyar 

kormány erdélyi gazdaságfejlesztési programjának lebonyolításával megbízott Pro 

Economica Alapítvány ügyvezetője a sepsiszentgyörgyi közgazdász vándorgyűlésen 

elmondta: a stratégia célja az, hogy olyan gazdasági környezetet teremtsenek, amellyel a 

Romániában élő magyar közösségek könnyebben boldogulnak szülőföldjükön. 

Emlékeztetett, hogy sikertörténet volt a mezőségi szórványtelepüléseken lebonyolított 

program, amelyre mintegy hatszáz pályázat érkezett, és 495-öt finanszíroztak. A 

magánszemélyek és cégek egy-egy pályázatra legtöbb 15 ezer eurót kaphattak. Kozma 

Mónika elmondta, a román politikum részéről volt egy ellenállás a Magyarországról érkező 

gazdaságfejlesztő programmal kapcsolatban – úgy érveltek, hogy két uniós tagállam között 

nincs szükség ilyen támogatási rendszerre, mert ez versenyelveket sérthet. 

 

Csíkszentsimonban átadták a Szent László Lovardát  

Csíkszentsimonban csütörtök este átadták a Szent László Lovardát, amelyet a külhoni 

szakképzés éve keretében kapott támogatásból épített a Szent Ferenc Alapítvány. Az avató 

ünnepségen Süli János, a paksi fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Borboly Csaba, a 

Hargita megyei önkormányzat elnöke mondott beszédet. A fedeles lovarda és a fedeles 

körkarám felépítését a magyar állam 2016-ban és 2017-ben összesen 25 millió forinttal 

támogatta.  Az esemény után Potápi Árpád János államtitkár az MTI-nek elmondta, a 
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Böjte Csaba szerzetes által létrehozott csíkszentsimoni otthonban nevelt gyermekek 

lótartással is foglalkoznak. Ehhez a foglalkozáshoz teremt megfelelő körülményeket a 

felépített létesítmény. "A szülőföldön való boldoguláshoz nagyon fontos, hogy megfelelő 

szakmával rendelkezzünk. Az identitásunkhoz hozzátartozik a lószeretet, a lovas oktatás, 

hiszen lovas nemzet vagyunk. Ezeket a dolgokat vissza kell tanulni" - fogalmazott az 

államtitkár. Hozzátette: azt reméli, hogy a létesítmény a székelyföldi lovassportok 

megerősödését is szolgálja majd. 

 

Kelemen Hunor: a magyar érdekképviselet akkor tud gólokat rúgni, 
ha ott van a pályán 

Az RMDSZ olyan magyar közösséget akar építeni Romániában, amely versenyképes a 21. 

század körülményei között, értéket tud teremteni, és magyar közösségként tud 

megmaradni szülőföldjén – hangoztatta Kelemen Hunor, a szövetség elnöke szombaton a 

Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) csíkszeredai ülésén. Rámutatott: az RMDSZ 

jövő év elején megrendezendő tisztújító kongresszusának legfontosabb feladata lesz egy 

olyan jövőkép kialakítása, amely a közösségépítést szolgálja. Kelemen Hunor politikai 

beszámolójában a jövőépítés sosem változó, az utóbbi 30 évtizedben állandónak bizonyult 

feltételei közé sorolta az anyanyelvű oktatásért folytatott küzdelmet és azt, hogy a magyar 

közösség célkitűzéseinek érvényesítésére román vagy vegyes pártok érdemben sosem 

vállalkoznak. Az RMDSZ elnöke szerint ezért a magyar érdekképviselet csakis saját erejére 

számíthat, és eredményt csak akkor tud elérni, ha sikerül ehhez hosszabb-rövidebb időre 

partnereket találnia. Kifejtette: az adott politikai helyzetben sem a kormányra lépés, sem 

az ellenzékbe vonulás – a magyarellenes szólamokat hangoztató „ellenzék ellenzékévé” 

válni – nem járható út. Az RMDSZ jelenleg a szociálliberális kormánykoalícióval kötött 

parlamenti együttműködés révén igyekszik a magyar közösség érdekeit érvényesíteni. 

 

Román-magyar konferencia Kolozsváron – Erdély újra a vallási és 
kulturális pluralizmus modellje lehetne 

Román és magyar közéleti személyiségek közös nyilatkozatban kérik, hogy a román 

centenárium nyújtson teret mindkét közösség reményei beteljesítésére. Az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) által a román centenárium alkalmából szervezett, pénteki 

kolozsvári román-magyar konferencián ismertetett nyilatkozat leszögezi: Erdély és 

Románia egyesülésének a centenáriuma felkínálja a románoknak és a magyaroknak a 

lehetőséget, hogy újjáélesszék az 1918-ban megfogalmazott s beígért eszményt: „legyünk a 

románok, a magyarok, valamint a többi államalkotó kisebbség olyan hazája, amely 

elkötelezett minden közössége vágyainak valóra váltása iránt”. Az aláírók felhívást intéztek 

honfitársaikhoz és a hatóságokhoz, melyben azt kérték: „tiszteljék meg a centenáriumot 
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azzal, hogy elvetik a nacionalista uszítást, kerülik a konfliktust, illetve teret nyújtanak a 

reményeknek meg az építkezésnek”. 

 

A kormány a jövőben is támogatja a külhoni magyarságot 

A kormány a megkezdett programok nyomán a jövőben is támogatja a külhoni 

magyarságot, pályázat jelenik meg a kisközösségek támogatására, és 50 milliárd forintra 

emeli a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési program keretösszegét – mondta a 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos pénteken a szlovákiai Nagymegyerben, a 8. 

Önkormányzati Szabadegyetemen. Szilágyi Péter hozzátette, a kisközösségek támogatására 

kiírt pályázat a jövő héten jelenik meg, 200 millió forintos keretösszeggel. Olyan települési 

önkormányzatok, civil szervezetek, egyházi közösségek és vállalkozók jelentkezhetnek, 

amelyek családbarát tevékenységet indítanak, illetve ilyet folytatnak. A 2016 óta létező 

Kárpát-medencei gazdaságfejlesztési programban eddig 48 milliárd forintot fizettek ki 33 

194 pályázónak. Jövőre egy év alatt ötvenmilliárd forintra növekszik a külhoni 

vállalkozások támogatására szánt összeg – ismertette a miniszteri biztos. Szilágyi Péter 

szólt arról, hogy számos új kezdeményezés indult a diaszpóra számára, emelkedett a 

szórványközösségekben szolgálatot teljesítő ösztöndíjasok száma, 100 millió forintból 

világszerte 67 hétvégi magyar iskola fejlesztését segítették, 300 millió forinttal támogatták 

215, a diaszpórában működő szervezet tevékenységét.  

 

Grezsa: folytatódhat a határon túli óvodák felújítási programja 

A határon túli óvodák felújítási programjának lehet egy harmadik lépcsője, a döntés még 

ősszel a kormány elé kerülhet – mondta a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért 

felelős miniszteri biztos az MTI-nek pénteken a szlovákiai Nagymegyeren, a 8. 

Önkormányzati Szabadegyetemen. Grezsa István hozzátette, a programot a bölcsődék és a 

kisiskolák fejlesztésével kellene bővíteni. Úgy vélte, az óvodafejlesztési program 2020-as 

befejezése után tartós és jó látható nyomot hagy majd a magyar óvodapedagógiai 

rendszeren. Az államtitkár szerint Felvidék pozitív megkülönböztetést élvezett a határon 

túli óvodafelújítási program forrásainak odaítélése során, a 38 és fél milliárd forintos 

keretösszegből 11 és fél milliárd forintot kapott meg. „Ennek az az oka, hogy Felvidéken 

látunk olyan komoly tartalékokat, melyből lehet növelni a magyar óvodákba íratható 

gyerekek létszámát. A program során a térségben 150 óvodát újítanak fel, illetve 36 új 

intézmény jön létre, ezek főleg egyházak közreműködésével” – mondta Grezsa István.  
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Felújított óvodákat keresett föl a Vajdaságban Grezsa István 

A magyar kormány segítségével felújított vajdasági óvodákba látogatott szerdán Grezsa 

István, Kárpátalja fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős 

miniszteri biztos, aki egyebek között felvázolta, hogy miként fognak folytatódni a 

korszerűsítések – derül ki a helyi Pannon RTV-nek adott nyilatkozatából. A Vajdaság 

egészét tekintve két új intézmény felépítése és 73 megújítása a cél, és ennek több mint fele 

már el is készült. A programra több mint egymilliárd forint jut. A Kárpát-medencében 

összesen 38,5 milliárd forintot szán a kormány óvodafejlesztésre. Ebből 150 új létesítmény 

épül, és közel 450 fog megújulni. Folyik az óvodaprogram harmadik szakaszának az 

előkészítése, amely során már a tartalmi, módszertani elemekre is koncentrálnak, és jut 

fedezet a működési költségekre is, hiszen a gyarapodással párhuzamosan átmeneti plusz 

költségek terhelik a magyar közösséget. A magyar kormány kész ebben is segíteni – 

mondta Grezsa István. 

 

Deli Andor a szerbiai országjelentés kapcsán: a kisebbségi jogok 
tiszteletben tartása az EU-tagság feltétele 

„A nemzeti kisebbségeket, így a vajdasági magyarságot is érintő kérdések megfelelő helyet 

kaptak az Európai Parlament Külügyi Bizottsága által elfogadott 2018-as szerb 

országjelentésben. A cél továbbra is az, hogy a vajdasági magyarság a csatlakozási 

folyamatok végére egy, a jogaiban és helyzetében megerősödött közösségé váljon” - 

mondta Deli Andor vajdasági fideszes EP-képviselő a megszavazott szerb országjelentés 

kapcsán. „Idén elértük, hogy a dokumentum üdvözölje a kisebbségi jogokra vonatkozó 

törvények elfogadását, továbbá az oktatás, nyelvhasználat és a média mellett a kultúra is 

belekerült, mint a nemzeti kisebbségek számára kiemelkedően fontos terület. Módosító 

javaslatom nyomán az igazságszolgáltatás is bekerült a jelentésbe a közigazgatás mellé, 

mint olyan terület, ahol a részarányos foglalkoztatásnak meg kell valósulnia. 

Összességében egy kiegyensúlyozott dokumentumot fogadtunk el, mely elismeri az elmúlt 

másfél év eredményeit, továbbá kellő figyelmet kaptak benne a nemzeti kisebbségek, 

ugyanakkor rámutat a hiányosságokra is” - mondta el a néppárti politikus. 

 

Pavlo Klimkin: a feszültséget csökkenteni, az ukrán-magyar 
párbeszédet erősíteni kell 

Mindenekelőtt csökkenteni kell a feszültséget az ukrán-magyar viszonyban, és a feleknek 

hatékonyabbá kell tenniük a párbeszédet a kárpátaljai magyar oktatás és a kettős 

állampolgárság problémáiról - jelentette ki Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter 
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szombaton Ungváron, ahol felszólalt a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

rendkívüli választmányi ülésén. A kárpátaljai magyarságot érő támadások és provokációk 

megszaporodása miatt összehívott tanácskozást követő sajtótájékoztatón az ukrán 

diplomácia vezetője megköszönte a KMKSZ-nek, hogy kifejthette álláspontját az ukrán 

kormány nevében, és meghallgathatta a kárpátaljai magyarság képviselőinek véleményét. 

Hozzátette: nem ért egyet a kárpátaljai magyarok azon véleményével, hogy Ukrajnában 

magyarellenes médiakampány folyna központi orgánumok részvételével. Szerinte az ukrán 

sajtó a napirenden szereplő témák miatt érdeklődik fokozottan a kárpátaljai magyarság és 

Magyarország iránt. Ezzel kapcsolatban elsőrendű feladatnak nevezte az ukrán-magyar 

viszonyban lévő erős feszültség csökkentését, amelynek kialakulását az új ukrán oktatási 

törvény egy évvel ezelőtti elfogadására datálta. A kárpátaljai magyarokat érő támadásokra 

kitérve hangsúlyozta, hogy az ukrán államnak nincs köze a kettős állampolgárokat listázó 

Mirotvorec-weboldalhoz. Elmondta, az oldalt 2014-ben az ukrán-orosz konfliktus miatt 

hozták létre, de - mint fogalmazott - meggyőződése, hogy semmiképp nem szabad egy 

kalap alá venni az Ukrajna ellen kezükben fegyverrel harcolókat a kettős állampolgár 

kárpátaljai magyarokkal, akik "nem hazaárulók és nem szeparatisták".  Arra a kérdésre 

válaszolva, hogy közelebb jutott-e egymáshoz a felek álláspontja, a KMKSZ elnöke 

kifejtette: az álláspontok nem közeledtek, de mindenképpen előre mutató, hogy az ukrán 

külügyminiszter a magyar szervezet meghívására ellátogatott Ungvárra és nyílt 

párbeszédet folytatott a kárpátaljai magyarság képviselővel. "Remélem, hogy a mai 

megbeszéléseink előbbre visznek bennünket, és sikerül tárgyalásos úton rendezni a vitás 

kérdéseket Ukrajna és a kárpátaljai magyarság, valamint Magyarország között, jóllehet ez 

nem lesz könnyű feladat, hiszen a negatív fejlemények túl messzire jutottak" - hangoztatta 

Brenzovics László.   

 

Szijjártó: Magyarország a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt 
Ukrajnával 

Magyarország a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt Ukrajnával, és azt kívánja, hogy 

keleti szomszédja erős és demokratikus ország legyen, amely tiszteletben tartja nemzetközi 

kötelességeit, és erőforrásként tekint a határain belül élő nemzeti kisebbségekre, köztük a 

magyar közösségre - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Luxembourgban. Szijjártó Péter az uniós és a keleti partnerségi programhoz tartozó 

országok külügyminisztereinek találkozóján vett részt. A miniszter a Pavlo Klimkin ukrán 

külügyminiszterrel folytatott kétoldalú megbeszélését követő sajtótájékoztatóján 

hangsúlyozta: Ukrajnának semmilyen alapja nincs arra, hogy ne erőforrásként tekintsen 

kisebbségeire, vagy ennek az ellenkezőjét gondolja. Magyarország mindig nyitott a 

konzultációra - tette hozzá Szijjártó Péter. Kiemelte, Magyarország azt várja, hogy Ukrajna 

ne csak szavakban, hanem tettekben is mutassa meg, hogy nem kiélezni, hanem megoldani 

akarja a kialakult helyeztet. Kijelentette, Magyarország a gesztusok tekintetében megtette, 
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amit lehetett, ugyanis 27,5 milliárd forintot meghaladó értékben támogatott ukrajnai 

gazdasági fejlesztési programokat az elmúlt négy évben.2600 olyan ukrán gyereknek 

biztosítottak nyaralást Magyarországon, akiknek a születi érintettek, vagy érintettek voltak 

a kelet-ukrajnai harcokban, valamit 36 ukrán katona gyógykezelését vállalta. 

Magyarország azonnal segítséget nyújtott, amikor Ukrajna azt kérte, hogy ne akadjon meg 

a tiszta ivóvíz ellátása Nyugat-Ukrajna területén, továbbá száz ösztöndíjat biztosít ukrán 

fiataloknak magyar egyetemeken úgy, hogy annak költségét teljes egészében a magyar 

állam biztosítja - közölte. Szijjártó Péter reményét fejezte ki, hogy Ukrajna is hoz olyan 

döntéseket, amelyek a megoldás felé mozdítják a kialakult helyeztet. 

 

Potápi: ma a nemzetpolitika középpontjában a jövő megalapítása 
áll 

Ma a nemzetpolitika középpontjában a jövő megalapítása áll: az identitás erősítése, a 

külhoni családok támogatása és a szülőföldön való boldogulás – hangsúlyozta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán a 

muravidéki Dobronakon, a Kézművességek Házának ünnepélyes megnyitóján. Az 

államtitkár a nap folyamán magyar kormánytámogatással felújított két intézményt adott 

át, a már említett Kézművességek Házát, a pártosfalvi kéttanyelvű óvodát, valamint a 

dobronaki játszóteret. Potápi Árpád János beszédében kiemelte: ma az egyik legfontosabb 

dolog az, hogy hűek maradjunk kultúránkhoz. Mint mondta: „őriznünk kell azokat a 

hagyományokat, amelyeket dédszüleink, nagyszüleink hagytak ránk, és ezeket kell 

továbbadnunk gyermekeinknek és unokáinknak is, mert csak ez lehet fennmaradásunk és 

jövőnk záloga”. Kifejtette: a magyar kormány programjaival azt kívánja elérni, hogy 

külhonban is gazdaságilag stabil, életerős közösségek maradhassanak fenn. Ezért kiemelt 

hangsúlyt fordítanak az oktatásra, amivel az a céljuk, hogy minden magyar gyermeknek 

természetes legyen az anyanyelven való oktatás a bölcsődétől egészen a felsőoktatásig. Úgy 

vélte, hogy sikeres útra léptek, amelynek eredményei Kárpát-medence-szerte fizikailag is 

tapasztalhatóak. 

 

A nyugat-kanadai magyarságnál tett látogatást Szili Katalin 
miniszterelnöki megbízott 

A nyugat-kanadai magyarságnál tett látogatást az elmúlt napokban Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott. Hivatalos programja során helyi idő szerint vasárnap este részt 

vett a fennállásának 40. évfordulóját ünneplő Nyugat-kanadai Magyar Néptánc 
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Fesztiválon, amelyen az idei évben tizenhárom kanadai tánccsoport mutathatta meg 

néptánctudását. A fesztivál idén augusztus 20-a alkalmából Külhoni Magyarságért Díjban 

részesült, amelynek ünnepélyes átadására a háromnapos esemény zárógáláján került sor. 

A rendezvényen mondott ünnepi beszédében Szili Katalin kiemelte: a 2010-et követő 

időszakban a Magyar Kormány – az állampolgárság és a választójog megadásával – 

„szimbolikus térben” egyesítette a magyarságot, ezt követően pedig jelentős lépéseket tett 

a diaszpórában és a Kárpát-medencében élő magyarság identitás-megőrzése és gazdasági 

megerősítése érdekében. A néptánc fesztivált megelőzősen Szili Katalin Nanaimóban tett 

látogatást, ahol találkozott a helyi Magyar Kulturális Egyesület tagjaival, majd részt vett a 

Viktóriai Magyar Társaskör hálaadási ünnepségén, amelynek keretében a helyi 

közösséggel közösen emlékezett meg 1849. október 6-ról 
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