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Több mint hatszázmillió forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkársága a szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek, valamint
vállalkozások gyermekbarát tevékenységét. Idén rekordszámú pályázat érkezett, a
kérelmezők mintegy fele juthat támogatáshoz. Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: 2012 óta hirdetnek tematikus
éveket; 2015 után a vállalkozások, a szakképzés, majd a családok felé fordultak, és második
éve ez határozza meg a tematikus éveket. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a
tematikus évre idén egymilliárd forint áll rendelkezésre, ennek döntő részét, mintegy 60
százalékát nyílt pályázatokra fordítják. Az a cél, hogy a külhoni magyar területeken is
nőjön a gyermekvállalási kedv, minél több magyar gyermek szülessen, aki felnőve
magyarként a szülőföldjén tudjon boldogulni – hangsúlyozta. Felidézte: 2019 áprilisában
tették közzé az idei felhívásokat, 300-300 millió forintos kerettel a külhoni civil és egyházi
szervezetek, illetve a vállalkozások gyermekbarát tevékenységének támogatására. Potápi
Árpád János elmondta, az idei felhívásra rekordszámú, 1366 pályázat érkezett, ebből 929 a
civil, egyházi szervezetek, 437 pedig a vállalkozói kategóriában. Az igényelt összeg mintegy
hárommilliárd forint volt, a 600 millió forintos keretet további 28 millióval kiegészítették ismertette.

Magyarország

Több mint 600 milliós támogatás jut külhoni szervezetek és
vállalkozások gyermekbarát tevékenységére

Szakmai hétvégét és továbbképzést szervez a Miniszterelnökség
külhoni magyar egyetemistáknak és főiskolásoknak
A Nemzetpolitikai Államtitkárság „A mi történetünk” címmel szakmai hétvégét és
továbbképzést szervez külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára 2019
novemberében Egerben. A rendezvényre a magyar nemzetet érintő legfontosabb kérdések
iránt fogékony külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók jelentkezését várják, akik
szülőföldjükön tervezik jövőjüket. A hétvége során a fiatalok előadásokon és kerekasztalbeszélgetéseken vesznek részt. A konferencia központi tematikájához kapcsolódóan,
melynek keretében közelebbről megismerkedhetnek a történetmesélés műfajával,
valamint számos Kárpát-medencei történettel. A hétvége középpontjában az áll, hogy
miként lehet a magyarság össznemzeti teljesítményét az egyéni és közösségi történetek
mentén elmesélhetővé és átélhetővé tenni. A hallgatók szakmai képzése mellett a
rendezvény célja, hogy elősegítse a Kárpát-medencében élő magyar fiatalok közötti
kapcsolatok erősítését.
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A vértanúkra emlékeztek Aradon
Semjén Zsolt szerint az október 6-i aradi gyász csak március 15-ével, az 1848-as
forradalom kirobbanásának ünnepével, és a forradalom leverése utáni 1867-es
kiegyezéssel együtt érthető. Magyarország miniszterelnök-helyettese az aradi Szabadságszobor mellett beszélt erről, a forradalom tábornokai kivégzésének 170. évfordulóján.
Kijelentette: Aradon lenni ünnep, Aradon lenni fájdalom, Aradon lenni kötelesség, Arad
ugyanis örökre beírta magát a magyar történelembe. Semjén Zsolt kijelentette: a
történelem szereplőinek a megítélése egy nemzeten belül sem egységes, másként
vélekednek a magyar szabadságharcról az osztrákok, és más a román megítélés. „Hosszú
idő és nagy türelem kell ahhoz, hogy az előítéletek enyhüljenek, és a valós történelem
szóhoz jusson. Ez nehéz, de nem lehetetlen” – idézte az MTI a miniszterelnök-helyettest.
Hasonló gondolatokat osztott meg Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is az aradi Megbékélés
parkját betöltő megemlékezőkkel. Felidézte, az aradi tábornokokat a megfélemlítés
szándékával végezték ki, de e szándéknak nem sikerült érvényt szerezni. „Nekünk,
magyaroknak, rendre elbuknak szabadságharcaink, de meglehetősen sikeresek vagyunk a
kiegyezésekben, a konszolidációkban” – állapította meg.

Magyarország

Harminc év után a bukovinai székelyek kultúrája erősebb, mint valaha - mondta a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna megyei
Kismányokon, a Magyarok Nagyasszonya templom jubileumi ünnepségén. Potápi Árpád
János hozzátette: mindez annak köszönhető, hogy az idén 30 éves Bukovinai Székelyek
Országos Szövetségének tagegyesületei áldozatos munkával ápolják a hagyományokat.
Emlékeztetett arra, hogy október 8-án a Magyarok Nagyasszonyának ünnepén lesz 30 éve,
hogy felszentelték kismányoki székely templomot, amely mára a bukovinai székelyek
Csíksomlyója, jelentős búcsújáró helye lett. „Évről-évre többen gyűlünk össze az ősi
székely motívumokat őrző kismányoki templomban” - mondta a bukovinai székely
származású politikus.

Erdély

Potápi: A bukovinai székelyek kultúrája erősebb, mint valaha

„Ez az épület egy kis Magyarország” – Felavatták a temesvári
Bolyai János Szakkollégiumot
Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes jelenlétében avatták fel szerda délután
Temesváron a Bolyai János nevét viselő egyetemi szakkollégiumot. A magyar tannyelvű
Bartók Béla Gimnázium szomszédságában, a Józsefváros nevű városrészben felavatott
intézmény a temesvári egyetemeken tanuló magyar diákok közül 30 számára biztosít
szállást, és magyar nyelvű képzéseket. Az épületet romos állapotban ajánlotta fel 30 év
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ingyenes használatra a római katolikus egyház, a felújításhoz, berendezéshez, és az
intézmény működésének az elindításához a magyar kormány 150 millió forinttal járult
hozzá. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az avatóünnepségen azt kívánta a beköltöző
diákoknak, hogy boldog és hasznos diákéveket töltsenek el itt, „gyarapodjanak tudásban,
szellemiekben, és azt se felejtsék el, hogy ez az épület egy kis haza, egy kis Magyarország”.
Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke köszöntőjében elmondta: az oktatás az erdélyi
magyarság számára nemcsak stratégiai kérdés, hanem egyenesen létkérdés. Hozzátette:
úgy kell fejleszteni a magyar oktatást Romániában, hogy versenyképes tudást adjon, és a
magyar nyelvű tanulás ne csak az identitás újrateremtésének az eszköze, hanem egy
magasabb minőségű tudás elsajátításának az intézményes kerete is legyen.

Kövér László a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ avatóján:
Székelyföldnek kárpótlás jár Budapesttől és Bukaresttől is
Kövér László szerint Székelyföldnek és a székelységnek történelmi kárpótlás jár
Budapestről és Bukarestből egyaránt. Az Országgyűlés elnöke Székelyudvarhelyen beszélt
erről szombaton, a Székelyudvarhelyi Egyetemi Központ (SZÉK) felújított épületének
avatóünnepségén. Kövér László úgy vélte: a székelyek mindkét fővárosból elvárhatják a jó
szót, mert Románia és Magyarország erkölcsi értelemben egyaránt adósa a székelységnek.
Székelyföld és népe ugyanis ezer év alatt Magyarországnak, száz év alatt Romániának
adott többet, mint amennyit visszakapott tőlük – jelentette ki. Hozzátette: a 21. században
sem Románia, sem Magyarország nem akarja elveszíteni a saját gazdasági erőforrásai
fölötti rendelkezést, a szülőföld megtartó erejét, értékteremtő munkavállalóit, ezért
mindkét országtól elvárható a cselekvés azért, hogy mindez Székelyföldön se történhessen
meg. A házelnök szerint ez Romániának állami, Magyarországnak pedig nemzeti
kötelessége, emellett a közös regionális érdek is ezt kívánja. Magyarországnak érdeke,
hogy Románia is hozzáadjon Közép-Európa erejéhez, Romániának pedig érdeke, hogy ne
vesztese, hanem egyik nyertese legyen Közép-Európa politikai és gazdasági
megerősödésének. „Mindkét esetben az út Székelyföldön és Erdélyen keresztül vezet” –
állapította meg Kövér László.

Kövér: Az 1848-49-es szabadságharc erőt
felülkerekedhessünk a XX.-XXI. század kihívásain

adott,

hogy

Az 1848-49-es szabadságharc erőt adott, hogy a magyarság felülkerekedhessen a XX.-XXI.
század kihívásain - mondta Kövér László, az Országgyűlés elnöke a romániai Oklándon
tartott hálaadó Istentiszteleten az aradi tizenhármak és társaik mártíriumára emlékezve
vasárnap. „Legyőzetve is győztes forradalmunk erőt adott, és irányt szabott a XX. század
magyarjainak 1956-ban, amikor szembeszegültek az idegen zsarnoksággal; erőt adott
1990-ben, amikor kimentettük hazánkat a kommunizmus összeomló romjai alól; és erőt
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adott a XXI. század magyarjainak is, amikor 2010-ben országunkban lezártuk a
posztkommunizmus korszakát, és megnyitottuk a korábban oly sokáig megtiport haza és
megalázott nemzet felemelkedésének új korszakát” - emelte ki Kövér László az MTI-hez
eljuttatott beszédében. Mint mondta, ma főt hajtunk múltbéli forradalmaink hőseinek
életáldozata előtt, és ugyanakkor ünnepeljük jelenkori békebeli hőseink munkaáldozatát,
amellyel megújították Oklándon az Isten Házát. „Ünnepeljük, hogy nemcsak a templom
falai újultak meg, hanem megújult a templom népének önbizalma és életereje is” - tette
hozzá az Országgyűlés elnöke.

Szijjártó Péter Aradon: a Partiumban folytatódik a magyar kormány
gazdaságfejlesztési programja

A Híddal tárgyalt az Összefogás
Az Összefogás az MKP-val és a Magyar Fórummal való tárgyalások után a Híddal is
megpróbált megegyezni az együttműködésről. Ennek érdekében felajánlották a Hídnak,
hogy képviselői a jövő évi parlamenti választáson induljanak az Összefogás színeiben.
Mózes Szabolcs, a mozgalom előkészítő bizottságának tagja hozzátette, hogy a megosztó
személyiségeket nem szívesen látnák listájukon. Azt azonban nem árulta el, hogy
konkrétan kikről van szó, egyedül Bugár Béla személyes felelősségvállalását emelte ki. „A
választók az együttműködés mellett megújult és hiteles politikát szeretnének, ezért a
megosztó személyiségeknek át kell gondolniuk eddigi szerepvállalásukat. A pártelnöknek
is komoly személyes döntést kell hoznia, amire nyári nyilatkozatai alapján egyébként már
hajlandóságot mutatott” – jelentette ki Mózes. Bugár elmondta, hogy az Összefogás
ajánlatát tolmácsolni fogja a Híd elnökségének. Mózes kijelentéseivel kapcsolatban

Felvidék

Szijjártó Péter szerint mind Románia, mind Magyarország számára hasznos lenne, ha a két
ország szorosabbra fűzné kapcsolatait, és ez által Közép-Európa is erősebbé válna. A
külgazdasági és külügyminiszter Aradon beszélt erről a Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel
közösen tartott hétfő reggeli sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter úgy vélte: az erdélyi
magyarság felé gyakorolt pozitív gesztusok erősíthetnék a két ország kapcsolatait és
szerepüket Közép-Európában. Elmondta: Magyarország fontos erőforrásnak látja a
területén élő román közösséget, és folyamatosan intézkedéseket hoz megerősítésére. Ezt
várnánk el a román politikai vezetésétől is az erdélyi magyar nemzeti közösség
vonatkozásában” – tette hozzá a tárcavezető. Szijjártó Péter kijelentette: a magyar fél
szeretné, ha az elmúlt időszakban komoly feszültséget jelentő úzvölgyi katonatemető
ügyében a magyar oldalról kezdeményezett szakmai tárgyalásokat nem gátolná és nem
késleltetné a román kormány, és megfelelő partnert delegálna ezekhez.
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Több tucatnyi helyszínen tartottak megemlékezést a Felvidéken

Felvidék

elmondta, hogy az új politikai pártok vezetői a maguk módján szintén hozzájárulnak „a
szlovákiai magyar politikai színtér szétveréséhez”, ezért nekik sem kellene indulniuk a
jelöltlistán. Mózes Szabolcs leszögezte, hogy a jelöltjeik nem jelennek meg más pártok
választási listáján. Bugár a saját listájukkal kapcsolatban elmondta, hogy nemcsak a
magyarokat, hanem az összes szlovákiai kisebbséget támogatni szeretnék.

Magyar Levente: kis- és középvállalkozói réteg nélkül egyetlen
ország gazdasága sem lehet sikeres
A kis- és középvállalkozói réteg nélkül egyetlen ország gazdasága sem lehet sikeres hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára múlt hétfőn Szabadkán, ahol a magyar kormány gazdaságfejlesztési
programjának keretében két vállalatbővítési részleg átadásán vett részt. Kiemelte: a
gazdaságfejlesztési program keretében már több mint 10 500 sikeres pályázat valósult
meg, és már csak körülbelül egy tucatnyinak az átadása van hátra. A program eddig
mintegy 75 milliárdnyi forintnyi fejlesztést tett lehetővé, de az összeg a 2020-as
esztendőben átlépheti a 100 milliárd forintot is. Pásztor István, a Vajdasági Magyar
Szövetség elnöke beszédében kiemelte, hogy a gazdaságfejlesztési program fontos, hosszú
távú hatással bíró következménye az emberi kapcsolatok megerősítése és új kapcsolatok
létrehozása, a kapcsolati háló sűrűbbé szövése. Mint mondta: mindez nem jöhetett volna

Vajdaság

Több tucatnyi helyszínen – szinte minden nagyobb, magyarok által lakott településen –
tartottak megemlékezéseket a nemzeti gyásznap alkalmából a Felvidéken vasárnap.
Pozsonyban délután fél kettőtől a megemlékezések hagyományos helyszínén, a
kecskekapui temetőben, a vértanú halált halt báró, Jeszenák János a felvidéki
ellenforradalmi csapatok ellen küzdő egységek kormánybiztosa illetve Rázga Pál
evangélikus lelkész sírjánál idézték fel az aradi vértanúk és a szabadságharc emlékét. A
hosszú évekig romló állapotban lévő síremléket az idén sikerült felújítani a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának 7 millió forintos támogatásának
köszönhetően. A legnagyobb felvidéki magyar közéleti és kulturális szervezet a Csemadok,
Magyarország pozsonyi nagykövetsége valamint a Pozsonyi Magyar Intézet, és a Via Nova
által szervezett rendezvényen egy-két százan vettek részt, köztük a felvidéki magyar
politika és közélet számos szereplője is. A rendezvény szónoka, Bárdos Gyula, a Csemadok
elnöke, beszédében a magyar történelem legfényesebb napjainak nevezve 1848-49-et,
felidézte a szabadságharc néhány momentumát és az azt követő megtorlásokat, illetve
beszélt az események és azok résztvevőinek felvidéki kötődéseiről is.
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A Vajdaságban több településen is megemlékeztek az Aradon
mártírhalált halt katonatisztekről

Vajdaság

létre sem a vállalkozók bátorsága, sem pedig a programot megvalósító Prosperitati
Alapítvány munkatársainak az elkötelezettsége nélkül. A támogatás a magyar kormánynak
köszönhető, de ez a fejlesztés a vajdasági magyar közösség érdeme - fűzte hozzá. Mint
mondta: "hiába lennének szándékaink, ha nem lenne lehetőség, a lehetőség viszont
kihasználatlan maradna, ha nem lenne meg az az életerő, amit folyamatosan látunk a
közösségben".

Potápi: Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, magyarságunk
megőrzését minden érdek elé kell helyeznünk
Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, hogy magyarságunkat, annak megőrzését minden
érdek elé kell helyeznünk, saját közösségünkért ki kell állnunk, saját lehetőségeinkhez
mérten kell harcolnunk érte a legjobban - jelentette ki Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap Nagyszőlősön, a nemzeti gyásznapon tartott
kárpátaljai központi megemlékezésen. Az államtitkár báró Perényi Zsigmond, Ugocsa
vármegye 1849. október 24-én Pesten kivégzett mártír főispánjának az emlékművénél
mondott beszédében hangsúlyozta: szerencséseknek mondhatjuk magunkat, hogy minden
közösségben, így saját közösségeinkben is vannak olyan személyek, akikre évszázadok
múltán is példaként tudunk visszatekinteni. Báró Perényi Zsigmond a beregszászi,
nagyszőlősi, kárpátaljai magyarság kiemelkedő alakja ma is - tette hozzá, emlékeztetve
arra, hogy a császári hatóságok azért végezték ki, mert aláírta a függetlenségi

Kárpátalja

A magyarság megmaradásának az a titka, hogy „a sok pusztítás, vész után nemzetünk
mindig felül tudott kerekedni mindenen” – hangsúlyozta Hajnal Jenő, a vajdasági Magyar
Nemzeti Tanács (MNT) elnöke vasárnap Eleméren, Kiss Ernő altábornagy szülővárosában,
ahol a 170 évvel ezelőtt mártírhalált halt aradi vértanúkra emlékeztek. Hajnal Jenő
megfogalmazása szerint gyakran hallani, hogy fogy a nemzet, hogy elfogy a délvidéki
magyarság, de még mindig vannak elegen, akik kitartanak, és bíznak a megmaradásban. A
napokban több vajdasági településen is megemlékeztek az aradi vértanúkról. Adán 2011ben állítottak emlékművet Damjanich Jánosnak. Fenyvesi Zoltán, a Magyar Országgyűlés
Nemzeti Összetartozás Bizottságának alelnöke a helyszínen a Pannon RTV beszámolója
szerint kiemelte: az aradi események jelentősége az, „hogy meg kell, hogy béküljünk néha
egymással”. „Vannak ellentéteink, az ellentéteken felül kell emelkedni, és éppen Arad
példája az, amikor lehet felemelkedni eseményeken” – fogalmazott. Elhangzott, a hősök
példát mutatnak, azt láthatjuk, hogy a szabadságért áldozatokat kell hozni.
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Bocskor Andrea, a Fidesz kárpátaljai EP-képviselője lett az Európai Parlament (EP)
kulturális és oktatásügyi bizottságának egyik alelnöke. Bocskor elmondta, hogy a pozíció
betöltése által a kisebbségek védelmének hangsúlyosabb képviseletére nyílik lehetősége az
EP szakbizottságában. Mint elmondta, munkája során továbbra is tenni kíván azért, hogy a
kisebbségi nyelvek és a kisebbségi kultúra fejlesztése napirenden maradjon az oktatási
bizottságban. Tájékoztatása szerint a szavazást megelőzően nélkülözhetetlen
egyeztetésekre volt szükség, ugyanis az EP-s szakbizottság alelnöki pozíciójáról folytatott
eljárást politikai síkra terelték, utalva arra, hogy a szavazást kétszer is elhalasztották. Az
uniós parlament előző ötéves ciklusában alelnökként kifejtett munkája azonban
bizonyítékul szolgál arra, hogy alkalmas annak betöltésére – tette hozzá Bocskor Andrea.

Horvátországban jártak a Kisebbségi Jogvédő Intézet vezetői
A Kisebbségi Jogvédő Intézet munkatársai múlt szerdán a Drávaszögben jártak. A
delegációt az intézet igazgatója, dr. Csóti György vezette, aki volt zágrábi nagykövet lévén
jól ismeri az itteni helyzetet. A jogvédőknek a HMDK bellyei székházában Matijević Olivér,
a jogvédő intézet helyi munkatársa, a HMDK ügyvezető elnöke és Hordósi Dániel, az
érdekvédelmi szervezet elnökségi tagja számolt be a horvátországi magyarság aktuális
helyzetéről. Ezt követően a delegáció Andócsi Jánossal, a Horvátországi Magyar Oktatási
és Művelődési Központ igazgatójával tárgyalt, aki a kisebbségi oktatással kapcsolatos
ügyekről tájékoztatta őket. „A horvátországi magyarság azon kevés külhoni nemzetrész
egyike, ahol nem érik atrocitások a magyarokat. Bízom benne, hogy ez a jövőben is így
marad” – mondta Matijević Olivér, aki hozzátette, ha valaki úgy érzi, hogy magyarsága
miatt jogsérelem éri, forduljanak hozzá segítségért bizalommal.

Kárpátalja

Bocskor: A kisebbségek védelmének hangsúlyosabb képviseletére
nyílik lehetőség

Horvátország

nyilatkozatot. "Perényi Zsigmond életpéldája azt üzeni, hogy magyarságunkat, annak
megőrzését minden érdek elé kell helyeznünk, saját közösségünkért ki kell állnunk, saját
lehetőségeinkhez mérten kell harcolnunk érte a legjobban" - emelte ki.
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