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Fontos a határon túli örökség megóvása  

A határon túli magyar kulturális örökség megóvása érdekében írt alá kedden 

együttműködési megállapodást az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi), a 

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM), a Balassi Intézet, a Kulturális 

Örökségvédelmi Hivatal és a Teleki László Alapítvány. A megállapodás értelmében a 

szerződést aláírók 82 millió forintot fordítanak a határon túli kulturális örökségek 

megóvására, valamint szakértői bizottságot állítanak fel, felmérik, milyen fontos kulturális 

örökségek szorulnak támogatásra. Az együttműködéshez a KIM nemzetpolitikai 

államtitkársága 30 millió forintot, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkársága 31, a kulturális államtitkárság 8, a Balassi Intézet 

pedig 13 millió forintot biztosít. L. Simon László kulturális államtitkár a szerződést 

szimbolikusnak nevezte, szerinte ez csak az első lépés a kulturális örökség hatékony 

védelmére. Az államtitkár szerint a rendelkezésre álló 82 millió forint szerény összeg, de az 

együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a részt vevő felek háttérintézményeik 

segítségével a pénzt átgondolt, hatékony módon használják fel. Az államtitkár 

emlékeztetett: a szocialista kormányok idején főként az egyházi örökségvédelem és a 

határon túli épített örökség védelmére szolgáló forrásokat „nullázták le”. Az államtitkár 

szerint a határon túli kulturális örökség megvédése nemcsak azokon a területeken fontos, 

ahol még élnek magyarok, hanem azokon is, ahol már nem. – A magyar állam nem 

mondhat le azon történelmi jelentőségű bizonyítékok védelméről és karbantartásáról, 

amelyek a magyar nemzet Kárpát-medencei jelenlétének egyértelmű nyomai – 

fogalmazott. Hölvényi György egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár viszont figyelmeztetett: a határon túli magyar kulturális örökség döntő 

többsége egyházi tulajdonban van, ezért is volt fontos, hogy az egyházi kapcsolatokért 

felelős államtitkárság is részt vegyen az együttműködésben. 

 

Az RMDSZ nem indul közös listán az EMNP-vel és az MPP-vel 

A lehető legszélesebb magyar összefogás részeként venne részt az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) a decemberi parlamenti választásokon. Toró T. Tibor pártelnök szerint a 

romániai magyar politikai pártoknak a közösen kialakítandó erdélyi magyar nemzeti 

minimumot kell majd képviselniük. Szerdai sajtótájékoztatóján Toró T. Tibor elmondta, 

reméli, hogy az összefogásban a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) is 

partner lesz, ha mégse, akkor az EMNP egy szűkebb összefogás tagjaként indul a 

választásokon. Konkrétan az EMNP-hez ideológiailag közelebb álló Magyar Polgári Pártot 

(MPP) említette, hozzátéve, hogy az összefogásról szóló tárgyalásokkal megvárják az MPP 

szeptember végére tervezett tisztújító kongresszusát. A nemzeti minimummal kapcsolatos 

elvárások érdekében az EMNP konzultációt is hirdetett, a választók észrevételeit a 

nemzetiminimum@neppart.eu címre várja. Az EMNP elnöke megismételte felhívását a 
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2009-ben létrehozott Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum (EMEF) megújítására, amelyben 

mindhárom romániai magyar párt, valamint a magyar civil és ifjúságpolitikai szervezetek 

még az őszi választási kampány előtt meghatároznák az erdélyi magyar nemzeti 

minimumot, s ezt kellene a magyar képviselőknek, szenátoroknak Bukarestben 

képviselniük. Toró szerint az EMEF ülésén jelen kellene lennie az RMDSZ, az EMNP, az 

MPP, illetve az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és a Székely Nemzeti Tanács, valamint a 

Magyar Ifjúsági Tanács és a Magyar Ifjúsági Értekezlet képviselőinek. Az EMNP elnöke 

elismerte: az RMDSZ nincs rászorulva, hogy összefogjon az EMNP-vel vagy az MPP-vel, és 

számít arra, hogy a szövetség a parlamenti képviselet elvesztésének témájával fog 

kampányolni. Toró szerint viszont ideje túllépni ezen az „érzelmi zsaroláson”, mert a 

hatályos, 2008-ban elfogadott választási törvényben szereplő alternatív parlamenti küszöb 

szerinte biztossá teszi, hogy lesznek magyar képviselők a román törvényhozásban. Toró azt 

is elmondta, hogy az EMNP felmérte potenciális jelöltjeit és törekedni fog arra, hogy a 

másik két politikai alakulattal közös jelölteket állítson. Az MPP háromszéki szervezete – a 

pártelnök Szász Jenő korábbi elképzeléseit idézve – „nemzeti válogatott" indítását 

javasolja. A párt sepsiszentgyörgyi elnöke, Bálint József sajtótájékoztatón rámutatott: a 

szeptember elsejei Igazság Napjának nevezett tüntetésen jelen volt az MPP és a Székely 

Nemzeti Tanács is, hiszen közösségi jogokért kellett tüntetni, egységesen kellett 

felsorakozni, és megmutatni a közösség erejét. Kulcsár Terza József az MPP háromszéki 

elnöke hozzátette: akárcsak az Igazság Napján, a következő időszakban a nép képviselete 

érdekében is össze kellene fogni, hiszen az RMDSZ is azt üzente a legutóbbi választási 

kampányban, hogy „Minden magyar számít". A politikus emiatt „elképesztőnek" nevezte, 

hogy a sepsiszentgyörgyi tüntetés követően Kelemen Hunor szövetségi elnöke azt 

nyilatkozta: az RMDSZ külön indul a parlamenti választásokon. A megyei elnök szerint 

olyan „nemzeti válogatottat" kell összeállítani, amelyben minden politikai szervezet az 

önkormányzati választásokon elért eredménye alapján kap helyet. Az MPP is szeretne részt 

venni a döntéshozatalban, bár nem bízik benne, hogy az RMDSZ hajlandó lesz az 

összefogásra – mondta Kulcsár Terza József. Az RMDSZ önállóan vesz részt a parlamenti 

választásokon, nem fog semmiféle szövetséget kötni az EMNP-vel vagy az MPP-vel – 

szögezte le Borbély László, a szövetség politikai alelnöke. Borbély csütörtöki 

sajtótájékoztatóján azt mondta: a választások tekintetében az RMDSZ legfőbb feladata a 

szavazópolgárok mozgósítása lesz, és semmiképpen nem köt szövetséget sem az Erdélyi 

Magyar Néppárttal (EMNP), sem a Magyar Polgári Párttal (MPP). Borbély hozzátette: a 

magyar pártok nem köthetnek választási szövetséget, mert nem tudnák elérni a koalíciókra 

érvényes 8 százalékos parlamenti küszöböt, saját listáin pedig az RMDSZ nem kíván 

EMNP-s, vagy MPP-s jelölteket indítani. „Az RMDSZ megnyerte az önkormányzati 

választásokat, bebizonyította, hogy élvezi a magyarság bizalmát. Készülünk a parlamenti 

választásokra, nem fogunk közös listán indulni senkivel: mi a magyarsággal kötünk 

szövetséget" – mondta az RMDSZ politikai alelnöke. Hozzátette: ez nem azt jelenti, hogy 

az RMDSZ nem fog tárgyalni a két másik magyar párttal, a tárgyalásokra azonban csak azt 

követően kerül majd sor, hogy a „két pártocska” megoldja belső problémáit. Tamás 

Sándor, a Kovászna megyei RMDSZ elnöke viszont úgy véli, csak abban az esetben 
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valósulhat meg az összefogás, ha a kisebb magyar pártok jelöltjei az RMDSZ listáján 

indulnak. A háromszéki politikus hangsúlyozta, technikailag sincs más lehetőség, hiszen 

nincs idő egy negyedik párt létrehozására, a pártkoalíció pedig kizárt, mert ez esetben 5-ről 

8 százalékra emelkedne a bejutási küszöb. „Akik összefogásról beszélnek, ezt kell 

megfontolják, a 7 százalékos támogatottsággal rendelkező párt kell a 86 százalékos magyar 

támogatottságot élvező RMDSZ színeiben elinduljon és nem másképp”– mondta a 

háromszéki politikus. Tamás Sándor hozzátette, ha lesz együttműködés az erdélyi magyar 

alakulatok között, az már csak országos szinten képzelhető el, helyi egyezségeket a 

parlamenti választásokra nem kötnek. 

 

Mikó-ügy: vizsgálódik a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács 

A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) alelnöke azt kérte az intézmény vizsgálati 

részlegétől, hogy ellenőrizze, nem sértik-e a román igazságszolgáltatás függetlenségét a 

Székely Mikó Kollégium ügyében tartott sepsiszentgyörgyi tüntetésen elhangzott 

kijelentések. Az Oana Schmidt Hăineală CSM-alelnök által aláírt kereset emlékeztet, hogy 

a tüntetés felszólalói bírálták a buzăui bíróság döntését, amely első fokon 

börtönbüntetésre ítélte a romániai restitúciós bizottság három tagját, az iskola épületét a 

város tulajdonába helyezte át, és az Erdélyi Református Egyházkerületet jelentős kártérítés 

kifizetésére kötelezte. Borbély László, az RMDSZ politikai alelnöke pénteken, 

Marosvásárhelyen kijelentette: a CSM-nek tisztáznia kell, hogy az egy héttel korábban 

lezajlott tüntetésen részt vevő több mint 25 ezer ember ellen, a magyar történelmi 

egyházak ellen, vagy a felszólaló egyházi képviselők és politikusok ellen vizsgálódik. „Azt 

hiszem, a CSM a romániai magyar közösség ellen indított vizsgálatot, ez pedig rendkívül 

súlyos dolog” – mondta Borbély László. Az RMDSZ alelnöke szerint az 

igazságszolgáltatásnak valóban függetlennek kell maradnia, ám a „felháborító döntések” 

ellen tiltakozni kell. Borbély ezért nem tartja megfelelőnek az Európai Bizottság korábbi 

kérését, amely szerint a romániai politikusoknak nem kellene kommentárokat fűzniük az 

igazságszolgáltatás döntéseihez. Borbély elmondta: az ügyben a Nemzeti Kisebbségek 

Európai Szövetségéhez (FUEN) fordult, és kérte, hogy a szervezet az általa képviselt 94 

kisebbségi közösség nevében adjon ki egy nyilatkozatot a Mikó-ügyben született 

„igazságtalan döntésről”. 

 

Nyitottabb, dinamikusabb és egyszerűbb párttá válhat az MKP 

A megújulás jegyében egy nyitottabb, dinamikusabb és egyszerűbb párttá szeretne válni a 

Magyar Koalíció Pártja - mondta el Berényi József, a MKP elnöke pártja Országos 

Tanácsának szombati ülésén. A testület Pozsonyban megvitatta, hogy milyen módosítások 

kerüljenek az alapszabályba és aktuális közéleti kérdésekről is állást foglalt. A 

legkomolyabb változások a tagfelvétellel, a párt nevének megváltoztatásával és a 
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pártstruktúrák egyszerűsítésével kapcsolatosak. Az Országos Tanács támogatja, hogy az 

MKP-ba a jelenleginél jóval egyszerűbb módon, akár internetes regisztráció alapján is be 

lehessen lépni. A párt országos testülete szükségesnek tartja, hogy az eddiginél 

pontosabban határozzák meg magukat. Az MKP a dél-szlovákiai és a lemaradó régiók 

pártjaként tervezi magát definiálni - közölte Berényi. További javasolt változtatás a párt 

átnevezése.  Az MKP Országos Tanácsa a Magyar Közösség nevet terjeszti a kongresszus 

elé. Farkas Iván, az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke szerint ez a név rövidebb, 

dinamikusabb, pontosabb. “Jobban kifejezi, kiket és milyen értékeket is akarunk 

képviselni” - magyarázta. A teljes alapszabály-módosításról a végleges döntést a párt füleki 

kongresszusán hozzák meg, szeptember 22-én. Személyi kérdésekről azonban még a 

szeptemberi kongresszuson nem döntenek. A teljes szintű tisztújítást az új alapszabály 

szerint szeretné végrehajtani az MKP, amire vélhetően decemberben kerül sor. Berényi 

József hozzátette: egyelőre nem tudja, hogy indul-e újra az elnöki posztért. Ez attól függ, 

hogy az alapszabályba milyen módosítások kerülnek be. 

 

A gyarapodó magyar közösségért 

A magyar kormány megkezdte az oktatási-nevelési támogatás folyósítását a külhoni 

magyar tanulók részére. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

szerdán Újvidéken jelképesen hat családnak adta át a 75 eurónak megfelelő összeget. 

Köszöntőjében a helyettes államtitkár asszony kiemelte az anyanyelvű oktatás fontosságát. 

Elmondta, hogy a Magyar Állandó Értekezlet elfogadta azt a nemzetpolitikai stratégiai 

dokumentumot, amelyben meghatározták a legfontosabb nemzetpolitikai célkitűzéseket. 

„Átfogó célként úgy fogalmaztuk ezt meg, hogy azt szeretnénk, ha magyar közösség 

gyarapodó közösség lenne. Ebben kulcsfontosságú szerepet játszanak az oktatási 

intézmények” – hangoztatta. Vajdaságban összesen 24 164 diák és 188 főiskolai-, és 

egyetemi hallgató számlájára érkezik meg hamarosan a támogatás, a Kárpát-medencében 

pedig több mint negyedmillió diák kap juttatást. Az újvidéki ünnepséget megtisztelte 

jelenlétével Babity János, a szabadkai főkonzulátus vezetőkonzulja, Pirityiné Szabó Judit, 

a magyar közigazgatási és igazságügyi minisztérium nemzetpolitikai államtitkársága 

kapcsolattartási főosztályának vezetője, Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, 

Dudás Károly, a CMH Polgári Egyesület elnöke és Bertalan Imre, a támogatást folyósító 

OTP bank szerbiai vezérigazgatója. 

 

Házelnökök találkozója: Stefanovic és Pásztor Vajdaságról 

A köztársasági parlament a garancia Vajdaság autonómiájára, jelentette ki kedden Nebojsa 

Stefanovic, a szerbiai parlament elnöke a Pásztor Istvánnal, a tartományi képviselőház 

elnökével való találkozóján. Stefanovic - áll a találkozó után kiadott közleményben - azt 

mondta, megengedhetetlen, hogy bárki veszélybe sodorja Vajdaság autonómiáját. Ami azt 
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a famózus hét százalékot illeti, ami a szerbiai költségvetésből Vajdaságot megilleti, 

Stefanovic azt mondta, kérni fogja a költségvetés módosításának javaslatát, hogy 

megismerkedhessen ezzel a törvénnyel. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke a 

találkozón két témát emelt ki, mint különlegesen fontosat: ez pedig az alkotmány által 

szavatolt 7 százalék Vajdaság számára a köztársasági költségvetésből, valamint a 

tartományi parlament azon jogának megvalósítása, mely szerint törvénymódosításokat 

indítványozhat azokkal a törvényekkel kapcsolatban, amelyek a szerbiai parlament elé 

kerülnek. Pásztor korábban nehezményezte, hogy a Vajdaság részére szavatolt 

költségvetési eszközök rendre nem érkeznek meg. 

 

Pásztor: veszélybe kerülhet a biztonság Vajdaságban 

A politikai nyomásgyakorlás és az a légkör, amelyet egyesek teremtenek az 

alkotmánybíróságnak a tartomány bizonyos illetékességeit megsemmisítő döntése óta, 

veszélybe sodorhatja Vajdaság biztonságát, amely egyébként is „nagyon érzékeny a 

felfokozott politikai forrongásokra” – figyelmeztetett Pásztor István, a tartományi 

képviselőház elnöke. „A korábbi években sajnos alkalmunk volt megtapasztalni, hogy 

mindig, amikor a politikai szenvedélyek elszabadultak, romlott a közbiztonság is 

Vajdaságban. És éppen e tapasztalatok miatt világos, hogy az ilyen helyzetek jelentik a 

legnagyobb veszélyt valamennyiünkre nézve” – nyilatkozta Pásztor az újvidéki Dnevnik 

napilapnak. Hozzátette, meg kell találni azokat a megoldásokat, amelyek egyfelől 

összhangban állnak a szerbiai Alkotmánnyal, másfelől viszont lehetővé teszik Vajdaság 

számára az „egyébként is rendkívül szűkkörű hatáskörök” megtartását. „Le kell engedni a 

labdát a földre, s megtalálni azt a formulát, amelyek kiállják az alkotmányosság 

felülvizsgálatának próbáját is. És ebben az irányban meg tudjuk találni a megoldásokat is. 

Amennyiben azonban ezek a megoldások más irányt vesznek, akkor megette a fene az 

egészet” – üzente Pásztor István. Bojan Pajtic tartományi kormányfő kedden, az egyre 

szaporodó soviniszta tartalmú újvidéki falfirkák kapcsán kijelentette, a vajdaságiak „de 

még mennyire, hogy meg tudják magukat védeni”, és nem fogják megengedni a 

sovinizmus és a gyűlöletbeszéd térhódítását. „De még mennyire, hogy tudunk védekezni, 

éppen most kezdtük ezt megmutatni” – üzente Pajtic, utalva a hétfői „A gyűlölet ellen, 

megálljt a fasizmusnak” elnevezésű tiltakozó megmozdulásra, amelyet a kormányon kívüli 

szervezetek szerveztek a gyűlöletet szító falfirkák elleni tiltakozásuk jeléül. Hozzátette, ez 

világos üzenet, hogy a vajdasági polgárok nem fogják megengedni a sovinizmus 

térhódítását. „Nem fogjuk megengedni, hogy Vajdaságban bárkit is meglincseljenek 

etnikai, vallási, vagy politikai hovatartozása miatt, nem fogjuk megengedni, hogy 

Vajdaságban elhintsék a bizonytalanság érzését. Védeni fogjuk Vajdaságot, mert 

Vajdaságnak stabilnak kell lennie. A vajdasági polgárok hatalmas többsége nem akar 

megosztottságot, hanem harmóniában és egyetértésben akar élni” – mondta Pajtic. 
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Aknaszlatinán tartották a kárpátaljai magyar iskolák tanévnyitóját 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) szervezésében vasárnap 

Aknaszlatinán, a Bolyai János Középiskolában tartották a kárpátaljai magyar iskolák 

ünnepélyes tanévnyitóját. Ünnepi beszédét Répás Zsuzsanna Szent-Györgyi Alberttől vett 

idézettel kezdte: „Olyan lesz a jövő, mint a ma iskolája”, majd azzal folytatta: azt kívánja, 

legyen olyan a magyar gyermekek jövője szülőföldjükön, mint amilyen az aknaszlatinai 

magyar iskola, amely értékelvű, s utat mutat szakmailag és erkölcsileg egyaránt. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár hozzátette: ez az iskola a helyi magyar 

közösség bástyája. Utalva arra, hogy Aknaszlatina szórványterület, elismerését fejezte ki a 

helyi magyar pedagógusoknak, akik - mint fogalmazott - fáradhatatlanul küzdenek a 

magyar identitás, a magyar kultúra átörökítéséért, megerősítéséért. „Szórványlétben 

különös ereje van minden olyan törekvésnek, cselekedetnek, amelyet a közösség 

érdekében teszünk” - mondta, megjegyezve, hogy a szórványban kevés a magyar iskola és 

hiány van pedagógusokból is, ezért az egyéni erőfeszítések, amint az jól látható, óriási 

lökést adnak az egész közösség megerősítése, felpezsdítése szempontjából. A helyettes 

államtitkár hangsúlyozta, hogy nem szabad feladni a küzdelmet, meg kell teremteni a 

feltételeket a magyar jövő szempontjából fontos értékek, készségek átörökítéséhez. Ennek 

megfelelően a magyar nemzetpolitika célja a magyar nyelvű oktatás kiterjesztése és 

minőségének javítása az óvodától a felsőoktatásig, s ezért támogatja az anyaország az 

anyanyelvű oktatás minden szintjét Kárpátalján, az óvodától a beregszászi főiskoláig - 

mutatott rá. A helyettes államtitkár bejelentette, hogy a Külhoni magyar óvodák éve 

program keretében Aknaszlatinán adja át az első óvodai nevelési-oktatási módszertani 

csomagokat, amelyeket még az ősz folyamán minden Kárpát-medencei magyar óvodába 

eljuttatnak. Ezek a csomagok azokat a magyarországi óvodapedagógiai gyakorlatokat 

tartalmazzák, amelyek már óvodáskorban hozzájárulnak az anyanyelvű fejlesztés 

sikerességéhez, a nemzeti identitás erősítéséhez és a szülők bevonásához, aktív 

részvételéhez. 

 

Hivatalos nyelv lett a magyar Beregszászon 

Hivatalosan is használható regionális nyelv lett a magyar Beregszászon, miután a városi 

tanács képviselőinek többsége megszavazta a nemrég elfogadott kisebbségbarát ukrán 

nyelvtörvény helyi szintű alkalmazására vonatkozó határozatot. A nyelvtörvényben 

biztosított nyelvhasználati jogok megvalósítására vonatkozó indítványt Gajdos István, 

Beregszász polgármestere, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöke 

terjesztette a tanács elé. Az ülésen megjelent 34 képviselő közül 19 szavazta meg a magyar 

regionális nyelvként történő helyi alkalmazását. A tanácsülést követően Gajdos István a 

sajtónak nyilatkozva elmondta: Beregszászon a nyelvtörvény rendelkezéseit fokozatosan 

vezetik be, a jogszabály teljes körű alkalmazása másfél-két év múlva lesz lehetséges, mivel 

több mint harminc törvényt és jogszabályt kell módosítani annak érdekében, hogy a 

kisebbségek akadálytalanul élhessenek vele. Hozzátette: a városban első lépésként a 
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hivatalos nyomtatványokat, űrlapokat, pecséteket, feliratokat készítik el két nyelven, 

vagyis az ukrán mellett magyarul is. Két nyelven készülnek a jövőben az utcai jelzőtáblák, 

feliratok, sőt a reklámok is. A beregszászi állami és helyi önkormányzati hivatalokban a 

megüresedő álláshelyekre igyekeznek olyan tisztviselőket felvenni, akik magyarul is 

beszélnek. Gajdos István közölte: a városi tanács nyelvtörvénnyel kapcsolatos döntése 

kötelező érvényű valamennyi beregszászi intézményre és vállalatra. 

 

Konzuli látogatás Splitben 

Augusztus 29-én a Split-Dalmát megyei HMDK-egyesületbe látogatott a zágrábi magyar 

nagykövetség konzulja, dr. Tuska Enikő és Horvát Zoltán kihelyezett konzul. A magyar 

külképviselet és a konzuli ügynökség képviselőjét a HMDK-alapszervezet elnöksége, 

valamint Kollár István, Split-Dalmát megye kisebbségi magyar képviselője fogadta. A 

találkozón a spliti magyarok kifejtették, hogy szeretnék, ha szorosabbra fűznék a 

kapcsolatot a magyar külképviselettel, különösen a gazdasági és kulturális kapcsolatok 

terén. Szó esett a gondokról is, ezek között elsősorban a Szent Margit-emléktábla évek óta 

húzódó problémáját említették, amellyel kapcsolatban az egyesület egymagában már 

tehetetlen. A testvérvárosi kapcsolatok fontosságát is hangsúlyozták, azt is hozzátéve, hogy 

Horvátország második legnagyobb városának, sajnos, nincsenek kapcsolatai 

Magyarországgal. Vázolták a megye magyarságának helyzetét a vendégek előtt. A 

tartalmas beszélgetés végén a konzul asszony azt ígérte, hogy lehetőségeihez mérten segít 

az említett problémák megoldásában. 

 

„Keressük azokat a pontokat, ahol tud segíteni az anyaország” 

A szórvány magyarsággal való folyamatos kapcsolattartás fontosságát hangsúlyozta Répás 

Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár pénteken az MTI-nek 

nyilatkozva, a nyugati szórvány magyarság képviselőivel megtartott találkozóját követően. 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a Nyugat-európai Országos Magyar 

Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) közgyűlésén vett részt az ausztriai Felsőpulyán. 

„Nagyon fontos számunkra, hogy folyamatosan kapcsolatot tartsunk a nyugati szórvány 

magyarság ernyőszervezeteivel” – jelentette ki. Kiemelte az ernyőszervezetek szerepét 

abban, hogy becsatornázzák azokat a problémákat és élethelyzeteket, amelyekkel 

szembesülnek és amelyek a Kárpát-medencei magyarságéitól különbözőek. A diaszpóra-

képviselőkkel tartott találkozón a magyaroktatás kérdése merült fel a leghangsúlyosabban 

– mondta el Répás Zsuzsanna. Hangsúlyozta, hogy a hétvégi iskolákban folyó 

magyartanítás nagyon fontos a szórványban élő magyarok identitásának megőrzéséhez. 

„Keressük azokat a pontokat, ahol tud segíteni az anyaország” – tette hozzá. Mint 
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kifejtette, nem csak anyagi támogatásról van szó, nagyon fontosnak látja azt is, hogy 

Magyarország figyelmet fordítson a szórványban élő magyarokra. A közgyűlés keretében 

áttekintették a Julianus Program állását is. A program célja felmérni a világban a 

diaszpóra magyarsághoz köthető értékeket, mint az emlékművek, emléktáblák, magyar 

személyiségekről elnevezett közterek és a magyar közösségi házak. Mint hozzátette, a 

Magyar Diaszpóra Tanács novemberben megrendezésre kerülő második ülése is 

foglalkozik a programmal. 

 


