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250 ezer külhoni kap oktatási-nevelési támogatást 

Hamarosan megkezdődik a külhoni magyarság oktatási-nevelési támogatásának 

folyósítása – mondta Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár 

pénteken az MTI-nek. Közlése szerint a kormányzatban végrehajtott személyi és szerkezeti 

változások nyomán a Bethlen Gábor Alap bizottságában is szükség volt változtatásokra. A 

testület szeptember 8-án tartja ülését, és ezt követően a lehető leggyorsabban és 

ütemezetten megkezdődik a 250 ezer külhoni magyar igénylő számára a Szülőföldön 

magyarul! program részeként a támogatások folyósítása. A helyettes államtitkár jelezte: a 

kérelmeket már feldolgozták, és az eddigi jól bevált rendszer szerint gördülékenyen utalni 

tudják a támogatásokat. A pályázati program célja, hogy megerősítse a Kárpát-medencei 

magyarság nemzeti azonosságtudatát a szülőföldön folyó magyar nyelvű oktatás és nevelés 

támogatása révén. 

 

Kövér László fogadta a Magyar Polgári Párt elnökét, valamint az 
Erdélyi Magyar Néppárt vezetőit 

Bíró Zsolt az erdélyi magyar autonómiatörekvésekkel kapcsolatos együttműködési 

szándékukról és a román alkotmánymódosítást célzó javaslataikról is tájékoztatta az 

Országgyűlés elnökét. Bíró Zsolt tájékoztatta Kövér Lászlót a Magyar Polgári Párt azon 

szándékáról, hogy az erdélyi magyar autonómiatörekvések számára a romániai magyar 

politikában a lehető legszélesebb együttműködést teremtsen, valamint a pártnak a román 

alkotmánymódosítást célzó javaslatairól. „A felek a Kárpát-medencei magyarság közös 

sikereként értékelték és nemzetközi vonatkozásban is példaértékűnek tartják az elmúlt 

négy esztendő magyar nemzetpolitikáját, amely egyaránt erősítette a magyar emberek 

nemzeti összetartozását, valamint a térség biztonságát és politikai stabilitását” – áll az 

Országgyűlés Sajtóirodája közleményében, amely szerint ezen felelős nemzetpolitika 

folytatásának érdekében Kövér László házelnök további támogatásáról biztosította a 

Magyar Polgári Párt elnökét. A sajtóiroda előzőleg arról tájékoztatott, hogy a házelnök 

fogadta az Erdélyi Magyar Néppárt vezetőit, Toró T. Tibor pártelnököt és Szilágyi Zsolt 

alelnököt, a néppárt államfőjelöltjét, akik a romániai elnökválasztás fejleményeiről, a 

támogató aláírások összegyűjtésének üteméről, az erdélyi magyar-magyar kapcsolatok 

alakulásáról és az autonómiatörekvések helyzetéről tájékoztatták. Szilágyi Zsolt az 

autonómiapárti erők együttműködésének szükségességét hangsúlyozta a választási 

kampány során. Kövér László egyetértett azzal, hogy az autonómia európai gondolatát meg 

kell jeleníteni a kampány során, és támogatásáról biztosított minden olyan 

kezdeményezést, amely a magyar közösségek önrendelkezésének ügyét szolgálja. A 

házelnök, aki továbbra is fontos értékként tekint a választás szabadságának biztosítására, 

sok sikert kívánt az erdélyi autonómiapárti tábornak az induláshoz szükséges támogató 

aláírások összegyűjtéséhez. 
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A Hotnews azt állítja, hozzájutott az RMDSZ autonómia-
statútumához 

Az RMDSZ-nek tulajdonított székelyföldi autonómiatervezetből közölt részleteket a 

bukaresti Hotnews.ro hírportál, amelynek állítása szerint a még nem nyilvános 

dokumentumot a szövetség parlamenti képviselői bocsátották rendelkezésére. Az RMDSZ 

közleményben reagált az állítólagos kiszivárogtatásra, amelyben nem cáfolja, hogy a 

statútumáról van szó, mindössze annyiban pontosít: a tervezet általa vállalt, végleges 

változatát a közvita előtt saját honlapján teszi majd közzé román és magyar nyelven egy 

időben. A Hotnews.ro által szemlézett szövegváltozat szerint nem Hargita, Kovászna és 

Maros megye társulása kapna különleges státust, hanem az ezen megyék egyes 

közigazgatási egységeiből álló Székelyföld autonómiáját és jogi státusát ismerné el a 

törvény. A portál szerint a Székelyföldet egy 77 tagból álló, közvetlenül választott 

regionális tanács és egy Csíkszeredában székelő végrehajtó testület vezetné. Ez utóbbi 

tagjait Székelyföld elnöke nevezné ki a régió hivatalos közlönyében publikált rendeletben. 

A hírforrás által idézett autonómiatervezet a régiós szintre kerülő kompetenciákat, az 

állami közvagyon és az adóbevételek elosztását is részletezi, és kitér arra, hogy – a katonai 

intézmények kivételével – a Székelyföldön a magyar nyelv is hivatalos státust kapna. A 

régiónak és az azt alkotó megyéknek saját zászlójuk és címerük lenne, amelyeket a 

regionális, valamint a megyei tanácsok fogadnának el. A régió táblabíróságainak, 

törvényszékeinek és bíróságainak bírái és ügyészei egyharmad arányban a román, 

kétharmad arányban pedig a magyar közösség tagjaiból állnának, ugyanakkor azokon a 

településeken, ahol a magyar lakosság kisebbségben van, a bíróságok munkatársainak 

legkevesebb egyharmada magyar kell legyen. A statútumot ismertető cikkében a Hotnews 

úgy véli, nehezen hihető, hogy „a magyaroknak etnikai alapon kollektív jogokat biztosító” 

tervezet elnyeri a román pártok támogatását a novemberi elnökválasztási kampány idején, 

és a portál szerint az RMDSZ aligha maradhat kormányon autonómiatervezete közzététele 

után. A cikkíró szerint az autonómiatervezet hisztérikus vitát vált majd ki a román 

politikában, és a nacionalista szavazótáborral rendelkező kormányzó szociáldemokraták 

(PSD) igyekeznek majd minél élesebben elhatárolódni az RMDSZ-től. Victor Ponta 

miniszterelnök a múlt héten már látatlanban kijelentette, hogy nem támogatja koalíciós 

partnere, az RMDSZ által kidolgozott autonómiatörvény-tervezetet. A kormányfő azt 

mondta, még nem is tárgyalt az RMDSZ-szel a tervezetről, arra a kérdésre pedig határozott 

nemmel válaszolt, hogy hajlandó lenne-e támogatni azt. 
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Helyhatósági választások: az MKP és a Most-Híd aláírta a koalíciós 
szerződést Révkomáromban 

A Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd révkomáromi képviselői pénteken 

sajtótájékoztatón jelentették be: az MKP részéről Czíria Attila és Petheő Attila, a 

vegyespárt részéről pedig Bastrnák Tibor és Csóka Lajos aláírta azt a koalíciós szerződést, 

melynek értelmében a két párt közös polgármester-jelöltet és közös városi képviselőjelölt-

listát állít a november 15-i helyhatósági választásokra Révkomáromban. A révkomáromi 

képviselő-testületnek 25 képviselője lesz. A koalíciós szerződés alapján a Most-Hídnak 13, 

a Magyar Közösség Pártjának pedig 12 képviselőjelöltje lesz, s a két párt Czíria Attila, az 

MKP városi elnöke személyében közös polgármesterjelöltet indít. A kétoldalú 

megállapodás értelmében a városi hivatal vezetőjét az MKP, a két alpolgármester 

személyét a Most-Híd választhatja ki. A két fél nemcsak a választási koalícióról egyezett 

meg, hanem a választások utáni együttműködésről is. Szerintük ugyanis egyedül egyik párt 

sem képes kihúzni a várost a nehéz helyzetből. Mindkét fél képviselői hangsúlyozták: 

nemzetiségre való tekintet nélkül valamennyi révkomáromi lakos érdekeit kívánják 

szolgálni a jövőben, hiszen csak széthúzás és acsarkodás nélkül valósíthatók meg a 

tervezett beruházások. 

 

Potápi Árpád János Csantavéren: Az összefogás ereje támogassa az 
elsőbe indulókat 

Az előző három év gyakorlatát követve idén is minden magyar osztályba iratkozó elsős 

gyermeket egy teljes iskolakezdési tanszercsomaggal ajándékoz meg a Magyar Nemzeti 

Tanács a Bethlen Gábor Alapkezelő támogatásával. Az idén első osztályba induló mintegy 

1600 magyar ajkú kisdiák közül 54 Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkártól és Korhecz Tamástól, az MNT elnökétől vehette át a tanszercsomagját 

Csantavéren, a Hunyadi János Általános Iskolában. „A magyar iskolák színvonalának 

emelését segítik elő, és a szülők terhét csökkentik” a kiosztott iskolai eszközök – mondta el 

beszédében Potápi Árpád János, s elárulta, azért is örült ennek a meghívásnak, mert anyai 

nagyszülei a Csantavérhez közeli Nagyfényen éltek 1941 és 1944 között. „Az elvándorlás 

megállítása, a munkanélküliség felszámolása és a közbiztonság megerősítése 

mindannyiunk számára komoly kihívás. „A próbák leküzdéséhez szükséges legfőbb 

erőforrásunk mindig a közösségünkből, a családból és a nemzetből fakad, ezen 

közösségeink összetartásából, szeretetéből, szolidaritásából. Ezekről tesz tanúbizonyságot 
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a mostani beiratkozás és a diákok fogadalomtétele is” – szögezte le. A tanévnyitó 

ünnepségen felszólaló Korhecz Tamás elmondta, negyedik éve jelenik meg szeptember 

elején Csantavéren az iskolában, hogy a Magyar Nemzeti Tanács nevében átadja azt a 

csomagot, amellyel növeli szeretnék az iskolakezdést jellemző örömet, és csökkenteni 

kívánják a szülők aggodalmát, terhét. Korhecz elmondta, az MNT „a munkáját, pénze 

legnagyobb részét a magyar közösség oktatásának fejlesztésébe fektette, egy olyan 

támogatási rendszert alakítottunk ki, amely a magyar gyerekeket az óvodától kezdve a 

doktorátusig támogatja”.  

 

Potápi: A gazdaságpolitika beépítése a nemzetpolitikába 
megállíthatja az elvándorlást 

A magyar nemzetpolitika és a gazdaságpolitika egyik legfontosabb feladata a közeljövőben 

az lesz, hogy megállítsa a szülőföldről való elvándorlást, illetve esetlegesen 

visszacsalogassa azokat, akik már elhagyták otthonukat - hangsúlyozta Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a szabadkai Pannon RTV Szubjektív című 

interjúműsorában. A kedden sugárzott műsorban a politikus kifejtette: a hagyományos 

nemzetpolitikai eszközökhöz az utóbbi négy évben a magyar kormány már sokat hozzátett, 

ezt most a gazdaságpolitikával is kiegészítik, mert „be kell látni azt, hogy a szülőföldön 

való boldogulás egyre inkább gazdasági kérdés”. Általában nem a nincstelenek mennek 

külföldre a Vajdaságból vagy Magyarországról - magyarázta az államtitkár. A 

nemzetpolitikai államtitkár szerint a legfontosabb cél az, hogy a szülőföldön tartsák 

azokat, akik még maradtak, ebben pedig a gazdaságpolitikával kiegészített nemzetpolitika 

segíthet. Szintén nagy jelentőségű feladatnak nevezte azok „hazacsalogatását”, akik az 

utóbbi egy évtizedben távoztak. Ezeket a kérdéseket álláspontja szerint mindig meg kell 

beszélni a helyi magyar vezetőkkel, ők rendelkeznek ugyanis kellő helyismerettel, ők 

ismerik az adott közösség problémáit, sajátosságait. A Délvidéken a Vajdasági Magyar 

Szövetség az a stratégiai partner, amely „kapcsot képez Szerbia és Magyarország között” - 

mondta az államtitkár. 

 

Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra 

Átadták az első magyar listát a nemzeti tanácsi választásokra pénteken Belgrádban, ezzel 

megkezdődött az a folyamat, amelynek a végén a vajdasági magyarság megválasztja 35 fős 

kisebbségi önkormányzatát, a Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT). A Magyar Összefogás 

nevet viselő listán a legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség 17 

jelöltje mellett a történelmi egyházak képviselői, valamint olyan értelmiségiek és civilek 

kaptak helyet, akik a vajdasági magyar közösség szellemi, oktatási, kulturális életében 

kimagasló szakmai teljesítményről tettek tanúbizonyságot. Pásztor István, a VMSZ elnöke 

az átadáskor újságíróknak azt mondta: ezzel a listával a magyar közösség folytatni tudja 
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azt az építkezést, amelyet az előző nemzeti tanács elkezdett. Hajnal Jenő - aki a Vajdasági 

Magyar Művelődési Intézet éléről várhatóan október 26-a után az MNT elnöki pozíciójába 

kerül - szintén az elődök jelentőségét emelte ki. Szerinte a Korhecz Tamás vezette MNT az 

elmúlt négy évben erős alapokat fektetett le, amelyekre a következő négy évben 

eredményesen lehet építeni. A jelöltlista összeállításakor a területi lefedettséget és a négy 

nagy területhez fűződő szakmaiságot vették figyelembe - magyarázta a listavezető. 

 

A KMKSZ panaszt nyújtott be az ukrán Központi Választási Bizottság 
döntése ellen 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) múlt hétfőn Ungváron kiadott 

nyilatkozatában határozottan elítélte az ukrán Központi Választási Bizottság (CVK) 

döntését, „amellyel megfosztotta a 150 ezres kárpátaljai magyarságot a parlamenti 

képviselet megszerzésének lehetőségétől”. A KMKSZ szerint a CVK döntése azért is 

érthetetlen, mivel a nemzetiségi választási körzetek kialakítását maga Petro Porosenko 

ukrán elnök is támogatta, aki még államfőjelöltként választási együttműködési 

megállapodást kötött a KMKSZ-szel, vállalva, hogy elnökként elősegíti az ukrajnai 

magyarok parlamenti képviseletének biztosítását. A KMKSZ közleményében rámutatott: a 

225 egyéni választási körzetből mindössze egy kialakítását kéri magyar többséggel, ami 

nem lenne újkeletű, hiszen azt már több korábbi parlamenti választás során alkalmazták, s 

a kért körzet mostani kialakítása lehetőséget teremthetne arra, hogy a 450 fős ukrán 

törvényhozásba egy magyar képviselő is bekerülhessen. A KMKSZ felszólította a CVK-t, 

hogy a hatályos törvények betartásával úgy módosítsa a kárpátaljai választókerületeket, 

hogy a tömbmagyarság egy parlamenti körzetet alkosson, egyben felhívta a felelős ukrajnai 

politikusok figyelmét arra, hogy „a kisebbségi jogok folyamatos durva megsértése nem 

járul hozzá az amúgy is nehéz helyzetben lévő ország békéjének megteremtéséhez”. 

Tekintettel a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kérelmére, Valerij Luncsenko, a 

Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció elnöke folyamodványt juttatott el az ukrán 

államfőhöz és a Központi Választási Bizottsághoz, hogy a választói jogok érvényesítése 

tekintetében vegyék figyelembe Kárpátalja nemzeti kisebbségeinek érdekeit, köztük a 

magyarokét, akik egy tömbben élnek Kárpátalja megye Beregszászi és Nagyszőlősi 

járásaiban. 
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Cél a nemzetpolitikai támogatási rendszer egyszerűsítése 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint a legfontosabb feladat a 

nemzetpolitika új irányának megfogalmazása, ezek közé tartozik a támogatáspolitika 

egyszerűsítése és a pályázati rendszer átalakítása. Minderről a XIII. Kufstein konferencián 

beszélt, amelyet az ausztriai Felsőpulyán rendeztek. Az államtitkár a konferencia 

résztvevőit köszöntve ígéretet tett, hogy a találkozón elhangzott felvetéseket beillesztik a 

stratégiai munkába. Ez a tanácskozás azért is fontos, mert az ausztriai magyarok mellett 

számos európai ország magyar közösségeinek képviselői is itt vannak – emelte ki az 

államtitkár és hozzátette: a külhoni magyarok közösségeinek vannak speciális helyi 

problémáik, de az őket foglalkoztató alapkérdések, függetlenül attól, hogy melyik 

országban élnek, ugyanazok. Vagyis az identitás megőrzés, a nyelv és kultúra generációkon 

való átadása. Potápi Árpád János az MTI kérdésére elmondta: a cél a nemzetpolitikai 

támogatási rendszer egyszerűsítése, és a meglévő források ésszerűbb felhasználása, 

valamint a pályázati rendszer újragondolása. „Azt szeretnénk elérni, hogy a magyarországi 

uniós pályázatokat már a határon túli magyar közösségek, vállalkozók is 

megpályázhassák.” Ezzel nagyobb létbiztonságot teremthetnénk a helyi magyar 

gazdaságoknak és a fiatalok számára is nagyobb perspektívák nyílnának. Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes képviseletében Csallóközi Zoltán kabinetfőnök elmondta: a 

nemzetérdek miatt a sorskérdéseket állandóan életben kell tartani, és beszélni kell róluk, 

ezért különösen fontos a Kufstein-konferencia. Nem szabad hagyni, hogy az emigrációban 

élő polgárok eltávolodjanak az anyaországtól, hanem kölcsönösen segíteniük kell egymást 

az otthoniakkal. A tanácskozáson bemutatták az Ausztriai Magyar Egyesületek és 

Szervezetek Központi Szövetségének frissen megválasztott elnökét, Hollós Józsefet is. Az 

1990 óta kétévente megrendezett Kufstein Tanácskozások az ausztriai magyarság 

kiemelkedő eseménye. A találkozón a nyugati és a kárpát-medencei szórvány magyarság 

képviselői gyűlnek össze. A Felsőpulyán tartott idei konferencia a Háború és béke címet 

viseli, központi témája az első világháború kitörésének százéves évfordulója. 

Mindazonáltal a szórványmagyarságot leginkább foglalkoztató kérdések, az identitás, a 

megmaradás, a magyar nyelv és az oktatás témáiról is mindig szó esik. 
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