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Budapesten találkozik a világ magyarsága 

Magyar-magyar kérdésekről, a nemzetpolitika területén elvégzett munkáról és a következő 

évek feladatairól egyeztetnek a határon túli és anyaországi politikusok, szervezetek a 

Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó Értekezlet jövő heti ülésein. – A külhoni 

magyarság felemeléséhez erős Magyarországra van szükség, amelyre fel lehet nézni – 

jegyezte meg ennek kapcsán Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. „Jövő 

csütörtökön Budapesten tartja soros ülését a Magyar Diaszpóra Tanács (MDT), amely 

2011-ben jött létre, így ez a kilencedik alkalom, hogy a világ minden tájáról hazánkba 

várjuk a magyar közösségek, szervezetek veze-tőit – erről beszélt a Magyar Nemzetnek a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János kiemelte: a magyar 

kormány politikája az utóbbi években jelentősen megváltozott. A kabinet szövetségeseket 

lát a világon szétszórtságban élő magyarokban, akiket a magyar nemzet elválaszthatatlan 

részének tekint. – Szerte a világon 2-2,5 millió magyar, illetve magyar származású ember 

él, akik kötődnek identitásukban, nyelvükben, hagyományaikban Magyarországhoz. Ezért 

hoztuk létre a Magyar Diaszpóra Tanácsot, hogy ezek a honfitársaink első kézből 

értesüljenek a magyarországi eseményekről, a kormány elvégzett munkájáról és a 

következő évek programjairól” – tette hozzá az államtitkár. 

 

Ülésezett a MÁÉRT oktatási, kulturális, demográfiai és ifjúsági 
szakbizottsága 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztések, a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program, a 

testvértelepülési kapcsolatok, és a családtámogatások szerepeltek többek között a Magyar 

Állandó Értekezlet (MÁÉRT) oktatási, kulturális, demográfiai és ifjúsági szakbizottsága 

ülésén – közölte a Miniszterelnökség szerdán az MTI-vel. Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára arról beszélt, hogy ez a 

tanácskozás előkészíti az év legnagyobb nemzetpolitikai fóruma, a MÁÉRT november 15-i 

plenáris ülését. Hangsúlyozta: a nemzetpolitikában a fő cél továbbra is az identitáserősítés, 

a családok támogatása és a gazdaságfejlesztés. Hozzátette: mára egységes oktatási és 

kulturális térről, megújuló Kárpát-medencéről beszélhetünk, hisz az elmúlt év során is 

sikeres programok sora és fejlesztések százai valósultak meg a külhoni magyar területeken. 

A legfontosabb programok között emelte ki a 2019 a külhoni magyar gyerekek éve, a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program, a Határtalanul! Program eredményeit, 

valamint a testvértelepülési kapcsolatok fontosságát és a sportfejlesztések identitáserősítő 

szerepét. 

KMKF: napirenden az úzvölgyi katonatemetőben történtek 

Az úzvölgyi katonatemetőben történtek és az ügy legújabb fejleményei, valamint a 

délvidéki magyar helységnévtáblák visszaállítása szerepelt a Kárpát-medencei Magyar 
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Képviselők Fóruma társadalmi szervezetek munkacsoportja szerdai budapesti ülésének 

napirendjén. Pánczél Károly, a testület fideszes társelnöke elmondta: a tanácskozáson 

Tánczos Barna RMDSZ-szenátor adott tájékoztatást a katonatemetőben történtekről, 

illetve a legújabb fejleményekről. „Ott tartunk ma, a 21. század elején, hogy már a 

temetőinket, és a sírjainkat kell védelmezni” – fogalmazott. A társelnök közölte: Tánczos 

Barna tájékoztatása szerint mind a román kulturális minisztérium, mind a 

hadügyminisztérium nyilatkozata alapján törvénytelen, amit a dormánfalvi polgármester 

és önkormányzat tett ez ügyben, nem volt engedélyük a keresztek felállítására. A Bákó 

megyei prefektus is felszólította a dormánfalvi önkormányzatot, hogy a vonatkozó 

határozataikat vonják vissza – tette hozzá. Pánczél Károly kiemelte: a magyar honvédelmi 

tárca ragaszkodik ahhoz, hogy a sírok fölé került román kereszteket távolítsák el, 

bizonyítani tudják ugyanis, hogy ott a monarchia osztrák és magyar katonái nyugszanak. 

Az ügyben a magyar külügyi és honvédelmi tárca támogatására továbbra is számíthat a 

székelyföldi magyarság – hangoztatta. Bencsik János (Jobbik), a bizottság ellenzéki 

társelnöke kiemelte: ami történt, az a legmegrendítőbb nemzetpolitikai eseménye volt a 

magyarságnak az idei évben, az egész Kárpát-medencei magyarságot megrázták azok a 

képsorok, amelyek az erőszakos román temetőfoglalókról készültek Úzvölgyében. 

 

Megtartotta soros ülését a Külhoni Magyar Oktatási Tanács 

Ismét összeült a Külhoni Magyar Oktatási Tanács (KMOT) kedden Budapesten, a testület 

ülésén többek között a külhoni magyar köz- és felsőoktatás helyzete, a magyar állam 

támogatásainak hasznosulása szerepelt. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának MTI-

hez eljuttatott közleménye szerint a tanácskozáson a KMOT által működtetett három 

bizottság képviselői beszámoltak a külhoni szervezetek idei munkájáról, az általuk 

szervezett programokról, a külhoni magyar nyelvű köz- és felsőoktatás helyzetéről, 

változásairól, a magyar állam támogatásainak hasznosulásáról, a pályázatokkal 

kapcsolatos tapasztalatokról. Az ülés résztvevői köszönetüket fejezték ki a magyar 

kormány által nyújtott sokrétű támogatásért, egyebek mellett a tanulói, hallgatói és oktatói 

ösztöndíjakért, a pedagógusszervezetek működtetésének, a továbbképzéseknek a 

támogatásáért, a magyar nyelvű tankönyvek biztosításán keresztül nyújtott segítségért. A 

tanácskozáson Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere elismerő oklevelet adott át 

Lászlófy Pál Istvánnak, a Külhoni Magyar Oktatási Tanács elnökének a romániai magyar 

oktatás terén kifejtett több évtizedes példaértékű munkája elismeréseként. A 2013 óta 

működő KMOT-ot a kormány annak érdekében hozta létre, hogy a külhoni magyar 

tannyelvű nevelés-oktatás területén elősegítse a határon túli magyarság anyanyelvű 

iskolahálózatának és intézményrendszerének építését, megerősítését és megtartását az 

egyetemes magyar oktatási rendszerben, az egységes Kárpát-medencei oktatási térben. 
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Orbán Viktor gratulált Ludovic Orbannak, és kölcsönös tiszteletet 
remél 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Ludovic Orbannak, a jobbközép Nemzeti 

Liberális Párt elnökének Románia miniszterelnökévé történt megválasztásához – 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő sajtófőnöke kedd reggel. 

„Biztosíthatom, hogy Magyarország Románia új kormányával is kölcsönös tiszteleten 

alapuló, a két nemzet érdekeit szolgáló együttműködésre készül” – írta Orbán Viktor. 

Kifejtette: bízik abban, hogy konstruktív szellemben dolgozhatnak tovább a magyar–

román kapcsolatok elmélyítése és egy sikeres, az erős nemzetekre épülő Európai Unió 

érdekében. 

 

Megszavazták: Romániának is van már Orban-kormánya 

Bizalmat szavazott a bukaresti parlament két házának hétfői együttes ülésén a Ludovic 

Orban vezette kormánynak. A szavazás előtt a liberális pártelnök tiszteletéről biztosította a 

romániai magyarokat. A politikailag egyszínű – kizárólag a PNL politikusaiból és független 

szakértőkből álló – 18 tagú új kabinetnek az eddig ellenzékben lévő jobbközép pártok, az 

RMDSZ, a nemzeti kisebbségi frakció törvényhozói szavaztak bizalmat, de néhány 

baloldali törvényhozótól is kapott támogatást. Parlamenti felszólalásában Kelemen Hunor 

elmondta, az RMDSZ nem vár csodákra, de felelős kormányzásra számít és elvárja a 

magyar közösség iránti tiszteletet a Ludovic Orban vezetette új kabinet részéről. „Ha 

tisztelni fogják a romániai magyar közösséget, megkapják a mi tiszteletünket és 

támogatásunkat is” – szögezte le a szövetség elnöke. Válaszában Ludovic Orban arról 

biztosította az RMDSZ-t, hogy kormánya tiszteletet fog tanúsítani a nemzeti kisebbségek, a 

magyar közösség iránt, amely – nézete szerint – gazdagabbá teszi Romániát. „Ez 

ugyanolyan tisztelet, mint amit valamennyi polgárnak megadunk” – hangsúlyozta az új 

miniszterelnök. 

 

Székelyvarságon felavatták a magyar állam támogatásával felújított 
iskola épületét 

A Hargita megyei Székelyvarságon vasárnap felavatták a helyi Kőrösi Csoma Sándor 

Általános Iskola magyar állami támogatással felújított épületét. A 30 millió forinttal 

támogatott munkálatok során hőszigetelő burkolással növelték az épület 

energiahatékonyságát, átalakításokat végeztek az épületen, és új nyílászárókat szereltek 

be. A székelyvarsági iskolaavató a templomi szentmisével kezdődött, majd az iskolánál 

folytatódott. A résztvevőket Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára is köszöntötte. A politikus az esemény után az MTI-nek elmondta: a 

magyar állam fontosnak tartja a magyar oktatási rendszer megerősítését, hogy minden 
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magyar és vegyes házasságban született gyerek a bölcsődétől az egyetemi szintig magyarul 

tanulhasson. Hozzátette: a magyar nemzetpolitikának a következő években is az identitás 

megőrzése, megerősítése, a családok és a magyar gazdaság megerősítése áll a 

középpontjában. Potápi Árpád János megemlítette: arra is kitért a beszédében, hogy a 

magyar közösségnek mennyire fontos, hogy minden szinten képviselve legyen, és meg 

tudja mutatni az erejét. „Kértem az embereket, hogy aszerint szavazzanak, ahogy a misén a 

plébános úr is javasolta: arra adják a voksukat, akinek a nevét könnyen el tudják olvasni” – 

nyilatkozta az államtitkár. 

 

Kelemen Hunor az elmúlt két ciklus legjobbjának tartja eredményét 

Kelemen Hunor nagyon jónak értékelte a romániai államfőválasztás első fordulójában az 

RMDSZ jelöltjeként elért eredményt, ami szerinte a legjobb, mióta külön rendezik a 

megmérettetést a parlamenti választásoktól. Az RMDSZ politikusainak gyűrűjében 

nyilatkozó szövetségi elnök közölte, a nem hivatalos eredmények és a szervezet számításai 

szerint a mostani államfőválasztáson jobb eredményt ért el, mint a 2009-s és 2014-es 

megmérettetésen. Úgy vélte, amióta külön tartják a parlamenti választást az 

elnökválasztástól, ez jó eredmény.  Kelemen úgy vélte, hogy abszolút számban 390-400 

ezer voksot kapott. A politikus megköszönte mindazoknak, akik rá szavaztak a 

megmérettetésen, mindenekelőtt a magyar közösségtől érkezett támogatásért fejezte ki 

háláját. „Köszönöm azoknak, akik úgy érezték, hogy képes vagyok képviselni őket. Büszke 

vagyok az eredményre: ez nem az én eredményem, hanem a közösségünké. Egy erős 

közösségnek a hangja, és ezt szeretném megköszönni. Ugyanakkor megköszönöm azoknak 

a román embereknek is, akik rám szavaztak” – jelentette ki Kelemen Hunor. Újságírói 

kérdésre Kelemen korainak tartotta arról beszélni, hogy mit javasol az RMDSZ a 

szavazóinak a második fordulóra. Úgy vélte, a választási forduló végeredményének 

ismeretében az RMDSZ vezető testületei alakítják majd ki a szövetség álláspontját. 

 

Potápi: csak egy közös magyar múlt van, s ezt segíteni kell 
megismertetni 

Nincsen határon inneni és túli magyar múlt, csak egy közös magyar múlt van, s ezt segíteni 

kell megismertetni – jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki Oroszkán, ahol köszöntőt mondott a helyi 

hadimúzeumban az ott megvalósult fejlesztések átadásán. Potápi Árpád János méltatta az 

oroszkai hadimúzeum és a hozzá hasonló létesítmények szerepét. Kiemelte: ezek a pontok 

is hozzásegítenek a magyar múlt megőrzéséhez és ahhoz, hogy ez a múlt – amelyre méltán 

lehetnek büszkék a magyarok – a fiatal korosztályok számára is megismerhetővé váljon. 
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Hozzátette: szeretnék elérni, hogy minden határon túli területen legalább egy ilyen vagy 

hasonló intézmény működhessen. A nemzetpolitikai államtitkár beszédében 

megemlékezett az 1944-es év végén létrejött Szent László-hadosztályról is, amelynek a 

feladata a térség védelme volt. Rámutatott arra, hogy a hadiegységnek egészen 1945 

márciusáig sikerült feltartóztatnia az előrenyomuló szovjeteket, de a harcokban szinte 

teljesen megsemmisült. 

 

Négyéves a falugondnoki szolgálat a Vajdaságban 

Négyéves a falugondnoki szolgálat. Az eddigi eredményekről, a felhasználók számáról és a 

további tervekről pénteken sajtótájékoztatón számolt be Kelebián, a Márton Áron 

Közösségi Házban Bús Ottó, a CMH koordinátora, Ric Gábor, a Caritas igazgatója és 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor István elmondta, hogy a 

véletlen úgy hozta, hogy durván egy hete volt négy éve, hogy a falugondnoki rendszert 

elkezdték működtetni és egy hét választ el bennünket attól, hogy négy éve legyen annak, 

hogy a magyar kormány elfogadta az indítványukat és elkezdődött a gazdaságfejlesztési 

program. Mindkettő nagyon fontos pillanat volt, mert tevőlegesen napi rendszerességgel, 

kiszámítható módon a szülőföldön való boldogulásnak, a megmaradásnak , a 

mindennapok megoldásának az eszköztárát jelentette ez a két program. Pásztor István 

hozzátette, hogy az elmúlt években volt alkalma belelátni a munkába, s bátran állíthatja, 

hogy ez egy szolgálat. „Ez a rendszer arra is jó példa, hogy bemutassa, mit jelent az 

általunk művelt módon a politikának, a civil szférának, illetve az egyházi és karitatív civil 

szférának az együttműködése. Szeretnék ugyanakkor köszönetet mondani a magyar 

kormánynak is, hogy támogatott bennünket. Támogatni csak azt lehet, akinek elképzelése 

van. A falugondnoki rendszer pedig a mi elképzelésünk, akárcsak a gazdaságfejlesztési 

program” – mondta Pásztor István. 

 

Grezsa: a nyelvtanulás támogatásával Kárpátalján a magyar 
kormány a magyar-ukrán viszonyt is javítani szeretné 

A magyar kormány azzal, hogy Kárpátalján támogatja az ukránok magyar és a magyarok 

ukrán nyelvtanulását, a két nemzet barátságának, jószomszédi kapcsolatainak erősödését 

és a két ország megromlott államközi viszonyának javulását is szeretné elősegíteni – 

jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos az ötödik magyar nyelvkurzust lezáró 

oklevélátadó ünnepségen Beregszászon. Grezsa István örvendetesnek nevezte, hogy 

továbbra is igen nagy az érdeklődés Kárpátalja többségi lakossága körében a magyar nyelv 

iránt. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a 2016-ban a magyar kormány támogatásával indult 
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magyar nyelvi kurzusokra összesen több mint 20 ezren jelentkeztek – tette hozzá, 

megjegyezve, hogy a kárpátaljaiak mindennapi életében Magyarország fontos szerepet tölt 

be, hiszen az ország számukra az Európai Unió kapuja. A miniszteri biztos emlékeztetett 

arra, hogy a most befejeződött ötödik ingyenes magyar nyelvtanfolyamra több mint 

háromezren jelentkeztek, s közülük 1732-en tettek sikeres záróvizsgát. Kiemelte, a magyar 

kormány, bizonyítandó, hogy jó kapcsolatokra törekszik Ukrajnával, gesztuspolitikai 

lépésként idén támogatta ukrán nyelvi kurzus beindítását kárpátaljai magyarok számára, 

hogy elősegítse körükben az államnyelv elsajátítását. Jelezte, erre a kurzusra ötszázat 

meghaladó számban iratkoztak be, és több mint négyszázan vehetik át a sikeres elvégzését 

tanúsító oklevelet. Egyúttal bejelentette, hogy jövőre folytatódnak a nyelvtanfolyamok, 

amelyek iránt máris nagy az érdeklődés.  

 

Megbékélési és Együttműködési Díjjal tüntették ki Matl Péter 
kárpátaljai szobrászt 

A Charta XXI Megbékélési Mozgalom Megbékélési és Együttműködési Díjával tüntették ki 

Matl Péter kárpátaljai szobrászt, grafikust, a vereckei Honfoglalás-emlékmű alkotóját. Az 

elismerést az emberi erőforrások minisztere adta át Budapesten. Kásler Miklós a Nemzeti 

Színházban tartott ünnepségen hangsúlyozta: mindent meg kell őrizni múltunkból, ami 

értékes, amit a Kárpát-medencében felhalmoztak az itt élő emberek, később nemzetek, és 

mindenen változtatni kell, amit a 20. század elrontott. A megbékélés fontosságát 

hangsúlyozva közölte: a Kárpát-medence tökéletes földrajzi, politikai és gazdasági egység, 

és a történelem bizonyította, hogy „működni is képes”. Matl Pétert méltatva a miniszter azt 

mondta, hogy a szobrászművész minden művében visszaköszön a Kárpát-medence, „de 

nemcsak a fölrajzi egység, hanem az itt élő emberek is”. Matl Péter a díjat megköszönve 

arról beszélt, hogy „együtt, egymásért” érdemes alkotni, értékeket teremteni, s műveivel is 

ezt a szellemiséget kívánja közvetíteni. 

 

Folytatódik a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 
Horvátországban is 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelynek horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

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

beruházás és pályázat megvalósult, illetve jelenleg is folyamatban van. Pálinkás Krisztián, 

a HMPF irodavezetője, a program koordinátora elmondta, novemberben indul az Ovis 

sarok elnevezésű program, melynek keretében olyan településeken indítanak 

gyerekfoglalkozásokat, ahol nincs óvoda, illetve magyar tannyelvű óvodai foglalkozás. „Az 
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eddigi tervek szerint hat településen – Pélmonostoron, Kiskőszegen, Sepsén, Kórógyon, 

Szentlászlón, illetve kicsit későbbi kezdéssel Vukováron – indítunk magyar 

gyerekfoglalkozásokat, a helyi alapszervezetekkel együttműködve, amelyek a helyszínt 

biztosítják. A pedagógus fórum pedig a szükséges játékok, fogyóeszközök, didaktikai 

eszközök, bútorzat, illetve szakemberek biztosításáért felel. Négy, magyarul beszélő 

szakembert sikerült bevonnunk a projektbe, akik a foglalkozásokat tartják majd 

óvodáskorú gyerekeknek, havi két-három alkalommal a 2019-20-as iskolaévben” – 

mondta Pálinkás Krisztián, hangsúlyozva a foglalkozások anyanyelvfejlesztő és magyar 

identitáserősítő szerepét. 
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