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Indul a külhoni magyar gyermekek éve 

Indul a külhoni magyar gyermekek éve programsorozat, a tematikus évre összesen 

egymilliárd forint áll rendelkezésre - közölte Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár kedden Budapesten. A politikus kiemelte: a források 80 százalékát pályázatok 

keretében osztják szét, a fennmaradó összegből különböző programokat szerveznek. 

Jelezte: márciusban 600 millió forinttal hirdetnek felhívást, és a tavalyi évhez hasonlóan 

támogatást nyújtanak külhoni magyar vállalkozóknak, egyházi és civil szervezeteknek, 

olyan tevékenység megvalósításához, mellyel a gyerekeket, családokat segítik. Az 

államtitkár kitért arra is, hogy azok a külhoni magyar családok, amelyek 2018-ban a 

Köldökzsinór program keretében anyagi támogatást igényeltek, babacsomagot kapnak 

majd a nemzetpolitikai államtitkárságtól. Az MTI kérdésére elmondta: a babacsomagokat 

márciustól kapják meg a családok. Közel 6600 csomaggal számolnak, erre a célra 120 

millió forintot fordítottak - tette hozzá Potápi Árpád János. Szólt a védőnői hálózat további 

megerősítéséről, szakmai támogatásáról is, valamint a külhoni prevenciós szakemberek 

tevékenységének rendszerszintűvé tételét is célként jelölte meg. Rámutatott: más 

programokkal is kapcsolódnak a tematikus évhez, így megsokszorozódik az az összeg, 

amelyet az idén a külhoni magyar gyerekekre fordítanak. 

 

Erős családok alkotják a sikeres Magyarországot 

Erős családok nélkül nem létezhetnek helyi közösségek, ezek nélkül pedig nincs sikeres 

Magyarország, amely képes felelősséget vállalni a világ bármely pontján élő magyarok 

iránt - mondta az Országgyűlés alelnöke szombaton az Országházban, a Kárpát-medencei 

Családszervezetek Szövetségének (KCSSZ) családi napján. Latorcai János (KDNP) 

köszöntőjében úgy fogalmazott, az elmúlt évek kormányzati intézkedései komoly 

segítséget jelentettek a családoknak, az Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett 

hétpontos családvédelmi akcióterv pedig további elemekkel erősíti a nemzetközi színtéren 

is példaértékű és egyedülálló magyar családpolitikát. Ezért bíznak abban, hogy pár éven 

belül számottevően nőhet a magyar gyerekek száma az országban és határon túl is - tette 

hozzá. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára azt 

hangoztatta, hogy a kormány döntései meghozatalakor mindig egy nemzetben 

gondolkodik, éljenek a magyarok bárhol is a világon. Emlékeztetett, 2018 a külhoni 

magyar családok éve volt, amikor programjaikkal mintegy 6500 családot és 10 ezer 

gyermeket értek el szerte a Kárpát-medencében, idén pedig a külhoni magyar gyerekek 

évét hirdették meg. Kitért arra is, hogy az Országházban elsősorban a törvényhozás 

munkája zajlik, de fontos az is, hogy a különböző ünnepek alkalmával a családokat is 

vendégül lássák, ezért hívtak meg a szombati programra 600 gyereket, akik közül 500-an 

határon túlról érkeztek. 
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Jól startolt a gazdaságfejlesztési program – népszerű a magyar 
állam nagyberuházásokat finanszírozó első pályázati kiírása 

Minden várakozást felülmúlva, összesen 73 pályázatot nyújtottak be mezőgazdasági és 

élelmiszeripari nagyberuházásra a magyar kormány által finanszírozott székelyföldi 

gazdaságfejlesztési program pályázati kiírásában, amelynek határideje január 25-én járt le. 

A pályáztatást lebonyolító marosvásárhelyi székhelyű Pro Economica Alapítvány a formai 

és jogosultsági feltételek ellenőrzése után ezen a héten küldi a hiánypótló felszólításokat. 

Kozma Mónika, az alapítvány igazgatója a Krónikának elmondta, minden szempontból jók 

az első benyomások. Ellentétben a mezőségi gazdaságfejlesztési program tapasztalataival 

– ahol a kis összegű támogatásokra elsősorban magánszemélyek pályáztak –, cégek 

esetében ezúttal semmiféle gondot nem okozott az online pályázati eljárás, sőt a 

kereskedelmi társaságok ügyintézői megdicsérték a kitöltésre kerülő adatlapok 

áttekinthetőségét.  

 

Nemzetpolitika – szorítóban 

Esélyek és kiáltások címen rendeztek kerekasztal-beszélgetést a Pozsonyi Magyar 

Intézetben a magyar nemzetpolitikai lehetőségekről. Az eseményen Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott elmondta, amióta 2004 decemberében létrejött a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF), tizenkét olyan stratégiai anyag készült, 

amely ma is nagyrészt működőképes és érvényes. Az állampolgárság megadását, és a 

közjogi egyesítést követően elindult egy folyamat, amelynek hatására mára elmondható, 

hogy a nemzetpolitikában finomhangolások zajlanak. A kitűzött cél a határon túli 

magyarok szülőföldön maradásának és boldogulásának biztosítása, ismertette a 

miniszterelnöki megbízott, hozzáfűzve, a tavalyi év folyamán csakis kizárólag a 

nemzetpolitikai államtitkárság által biztosított támogatás 90 milliárd forint volt (ebben 

nincsenek benne a gazdasági és más minisztériumok általi támogatások). Ezek a források 

az identitás megőrzésének lehetőségeit célozzák, de fontosak a családtámogatások is, mint 

pl. a köldökzsinór program. Az Európai Unióban lévő országoknak túl kéne tenniük 

magukat a 20. századon, és valahol egy 21. századi Európa keretei között kellene a saját 

kisebbségeikre gondolni, mondta Szili Katalin. 
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Átadták a felújított tornagörgői óvodát 

Átadták a felvidéki óvodafejlesztési program keretében megújult óvodát Tornagörgőn. 

Tankó László polgármester úgy fogalmazott, az anyaország mentőövet dobott nekünk, s 

üzeni, a gyermek a legnagyobb áldás a közösség számára. Bár a felújítást követően az 

oktatás már szeptemberben elindult az intézményben, azt hivatalosan csak most adták át. 

Az ünnepség keretében Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke, Haraszti 

Attila, Magyarország kassai főkonzulja, Czibula Ádám, a Bethlen Gábor Alap komáromi 

irodájának vezetője és Tankó László, Tornagörgő polgármestere vágta át az óvoda kapuján 

a szalagot. Tankó László polgármester beszédében úgy fogalmazott, az anyaország 

mentőövet dobott nekünk, szembeszáll a láthatatlan fenyegetésekkel, s üzeni, hogy a 

gyermek a legnagyobb áldás a közösség számára. „A gyermekek jelentik megmaradásunk 

zálogát, nemzeti megmaradásunk így függ az óvodák lététől. S mikor hallom, hogy hány 

óvoda részesült hasonló nemes adományban, akkor valahogy a haza szó új értelmet kap. 

Szülőföldünk adott, de a hazát nem adja senki, a hazát csak szívünkben érezhetjük. 

Például most” – mondta. Hozzátette, a támogatásnak már most szemmel láthatók pozitív 

hatásai, hisz a felújítást követő első tanévben megnőtt a gyermekek száma. 

 

Két vajdasági üzem nyílt meg a magyar kormány támogatásával 

Két ipari gyártó üzemet adtak át két vajdasági magyarlakta településen csütörtökön a 

magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának támogatásával, ezzel 65 új munkahely 

létesült Adán és Topolyán. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára az eseményen kiemelte, hogy most ért be az elmúlt három év 

gazdaságfejlesztési munkája, a megfeszített munka eredményeként mintegy kéttucatnyi 

nagyberuházást adnak át a következő néhány hónapban. „Mintegy 80 milliárd forintnyi 

fejlesztés valósult meg a Vajdaságban a magyar állam támogatásával a vajdasági 

vállalkozók és dolgozók munkájának köszönhetően” – hangsúlyozta az államtitkár. Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke köszönetet mondott a magyar 

kormánynak, mint fogalmazott “nemcsak azért a támogatásért, amelyet az elmúlt 3-4 

évben a gazdaságfejlesztés területén, korábban pedig más területeken is biztosított”, 

hanem azért is, hogy a vajdasági magyar közösség és Szerbia teljes lakossága egyaránt 

támogató jelzéseket kap Budapesttől. Olyan „impulzusokat, amelyek azt a 

meggyőződésünket erősítik, hogy túllépve a történelem nehéz pillanatain, lezárva azokat, 

közösen tudunk gondolkodni és tervezni a jövőben” – mondta. 
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Pásztor István: Megmarad az óbecsei iskola 

A Vajdasági Magyar Szövetség megtette a szükséges lépéseket annak érdekében, hogy ne 

zárják be az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolát - nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Pásztor István. Jelenleg is dolgoznak a megoldáson. Az iskolának meg kell maradnia - 

szögezte le a VMSZ elnöke. A községi iskolahálózat kialakításával megbízott munkacsoport 

szerint azért kellene bezárni az iskolát, mert a minimumként meghatározott 480 helyett 

253 diákja van. A helyiek aláírásgyűjtésbe kezdtek az iskola védelmében, egy hét alatt több 

mint 6 ezren támogatták a petíciót. Pásztor István szerint az, hogy összefogtak a polgárok, 

csak alátámasztja a Vajdasági Magyar Szövetség álláspontját, a párt ugyanis azt képviseli, 

amit az óbecsei magyar emberek is fontosnak tartanak. 

 

Diplomaátadó ünnepség keretében köszöntötték az Ungvári 
Nemzeti Egyetem magyar karán a végzős diákokat  

Az Ungvári Nemzeti Egyetem (UNE) Ukrán–Magyar Oktatási-Tudományos Intézete 45 

végzős diákja vette át mester fokozatú diplomáját ünnepélyes keretek közt kedden a 

kárpátaljai megyeszékhelyen. Az UNE magyar karán tartott diplomaátadó ünnepségen 

elmondott, a végzős diákokat és tanáraikat a magyar kormány nevében köszöntő 

beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos a többi között hangsúlyozta: az értelmiségi létnek 

nagyon nagy a felelőssége, s a friss diplomásoknak immáron papírjuk van arról, hogy 

értelmiségiek, hogy a magyar nemzet kiművelt emberfőinek sorába tartoznak. Hozzátette, 

azt kívánja a pályakezdőknek, hogy az előttük álló értelmiségi lét mindenekelőtt a minőség 

szóval legyen jellemezhető mind az emberi tulajdonságok, mind az elvégzett munka 

tekintetében. Emlékeztette hallgatóságát arra, hogy a minőség alapfeltétele az életfogytig 

tartó tanulás. A miniszteri biztos kiemelte, „csak akkor lehet minőségi életet élni, ha nem 

mondunk le azokról az értékekről, amelyek a hűség, a hit és a remény fogalmakkal 

jellemezhetők.” 

 

Ismét bajor–magyar segély érkezett Kárpátaljára 

A Nagybereznai Járási Kórházban szerdán, február 13-án került sor azoknak a kórházi 

berendezéseknek az átadására, amelyeket egy kárpátaljai származású, hosszú ideje 

Bajorországban élő magyar orvosprofesszor ajánlott fel dr. Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos 
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közreműködésével. A humanitárius adomány átadásán, ahol elmaradt a szokásos 

szalagátvágás, Buhajla József, Magyarország ungvári főkonzulja kiemelte, hogy 

Magyarország részéről számtalanszor érkezett már segítség Kárpátaljára.  

 

Eszék: jól halad a kollégium építése 

A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999 őszén adták át azzal az 

illetékesek általi ígérettel, hogy idővel egy diákotthont is építenek hozzá. Az évek során úgy 

tűnt, hogy a kollégium végül egy be nem tartott ígéret lesz csupán. A HMDK és Jankovics 

Róbert parlamenti képviselő közbenjárására viszont tavaly megkezdődhetett a régóta várt 

építkezés, így hamarosan egy húszéves álom válik valóra. A munkálatok októberben 

kezdődtek, és a kedvező időjárásnak is köszönhetően eddig a tervek szerint haladnak. Az 

ötven férőhelyes létesítmény tartófalai már állnak, hamarosan pedig az emeleti rész 

építése is megkezdődik. „Az építés a tervek szerint halad, és ha így folytatódik, akkor 

augusztus közepére elkészül a kollégium. Az objektumban 26 szoba lesz, ami 50 diák 

számára jelentheti majd a második otthont. Huszonnégy kétágyas, valamint egy 

mozgáskorlátozottak számára akadálymentesített szobát és egy betegszobát is kialakítanak 

majd. Reményeink szerint a következő tanévben már beköltözhetnek diákotthonunk első 

lakói” – mondta Andócsi János igazgató, aki hozzátette, reméli, hogy minél több fiatal 

választja majd a Központot. 

 

Idén is folytatódik az óvodai díj támogatása 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos 

beruházás és pályázat megvalósult. Idén is pályázhattak a szülők óvodaidíj-támogatásra, 

melynek első részletét a napokban utalták át. Pálinkás Krisztián, a HMPF irodavezetője 

elmondta, hogy az óvodai díj résztámogatására azok a szülők jogosultak, akiknek 

gyermeke magyar nyelvű óvodai nevelési programban vesz részt, és igényelte a támogatást. 

A támogatás, amely a minőségi magyar óvodai oktatást szolgálja, a Magyar Kormány 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programja 

keretében, a Bethlen Gábor Alap közreműködésével valósul meg. 
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