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Ingyenesen indítja honosítási tevékenységét az Eurotrans 
Alapítvány 

Befejezte a szükséges adminisztratív és logisztikai előkészületeket az Eurotrans 

Alapítvány, így szeptembertől 19 területi iroda kezdi meg működését 70 alkalmazottal a 

kettős állampolgárság könnyített ügyintézése érdekében. Idén februárban a 

Miniszterelnökség, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, valamint az Eurotrans 

Alapítvány képviselői Budapesten megállapodást írtak alá, amelynek célja a honosítást 

igénylő személyek széles körű elérése annak érdekében, hogy az erdélyi magyarság 

számára még könnyebbé váljon az ügyintézés. A megállapodás gyakorlatilag 

intézményesítette a felek közötti kapcsolatot, hiszen az RMDSZ területi szervezetei eddig is 

aktívan részt vettek a könnyített honosítás lebonyolításában. Nagy Zoltán Levente, az 

Eurotrans Alapítvány elnöke elmondta, a cél az, hogy minél több településre eljussanak. 

„Ennek érdekében a területi irodák munkatársai hetente két alkalommal kiszállnak 

vidékre, gyakorlatilag házhoz mennek, hogy a könnyített honosításban azok is 

részesüljenek, akiknek nem volt lehetőségük ezt eddig megtenni. Az Eurotrans Alapítvány 

által biztosított szolgáltatások teljes mértékben ingyenesek, beleértve a fordítási 

költségeket is. A területi irodáink munkatársai meghatározott program szerint, előre 

meghirdetett helyszíneken végzik munkájukat, amelyekről előzetesen értesítik az adott 

települések lakosságát” - mondta. A feladat ellátásához az Eurotrans Alapítvány anyagi 

támogatást is kapott a magyar kormánytól. 

 

Markó fokozatosan kivonul a politikából, ezért nem vállalt új 
frakcióvezetői tisztséget a szenátusban 

Fokozatosan visszavonul Markó Béla a politikából, ezért új mandátumot sem vállalt már az 

őszi ülésszak kezdetétől az RMDSZ szenátusi frakciójának élén. „Amikor eldöntöttem, 

hogy az RMDSZ elnöki tisztségéből visszalépek, akkor azt is eldöntöttem, hogy a 

politikából is fokozatosan visszavonulok. Úgy gondoltam, hogy a visszavonulást lépésről 

lépésre kell megtenni” - mondta el a Transindex megkeresésére a szenátor. Hozzátette, 

2012-ben azért vállalt egy utolsó szenátori mandátumot, mert úgy gondolta, hogy a fiatal 

kollégáinak szükségük lehet a tapasztalatára. „Most már úgy látom, hogy a kollégák 

megszerezték a kellő tapasztalatot, így úgy gondoltam, hogy ideje átadni a szenátus 

frakcióvezetői tisztségét is” - mondta Markó Béla. Kedden választott új vezetőséget az 

RMDSZ szenátusi frakciója az új parlamenti ülésszakra: Tánczos Barna Hargita megyei 

szenátor lesz a frakcióvezető, Pataki Csaba, Szatmár megyei szenátor a frakcióvezető-

helyettesi feladatkört, míg Klárik László háromszéki szenátor a titkári feladatokat látja el. 
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Az EMNP feljelentést tett a DNA-nál a nagyváradi Ady-központ 
ügyében 

Az EMNP Bihar megyei szervezete feljelentést tett a korrupcióellenes ügyészségen (DNA) a 

nagyváradi Ady-központ ügyében, amelyet a Mecénás Alapítvány épített meg magyar 

állami támogatásból. Csomortányi István, az EMNP Bihar megyei szervezetének elnöke 

csütörtökön jelentette be, hogy a hét elején a vádhatósághoz fordult. Mint mondta, azért 

tette meg ezt a lépést, mert szeretné tudni, mi történt azzal a 800 ezer euróval, amellyel 

szerinte a Mecénás Alapítvány és az RMDSZ Bihar megyei vezetői nem tudnak elszámolni. 

Szabó Ödön, az alapítvány ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta: a magyar állammal 

tételesen elszámoltak, ezt Budapest elfogadta, így rendelkeznek elszámolási bizonylattal. 

 

Elkészültek a beiskolázási tanszercsomagok, folytatódik az MNT 
iskolabuszprogramja 

Mintegy 1650 tanszercsomagot készített a magyar osztályba induló elsősöknek a Magyar 

Nemzeti Tanács. Az idén először a szerémségi Maradékon is sor kerül ennek a beiskolázási 

csomagnak az ünnepélyes átadására. Az iskolabuszok ez évben is tíz vajdasági 

önkormányzat területén működnek. Újdonság, hogy Verbászon magyar óvodai csoport 

indul, ezeket a gyerekeket is autóbusszal szállítják az óvodába, ahol anyanyelvükön 

foglalkoznak velük. Az iskolákból kapott adatok szerint a magyar elsős osztályokban 1573 

diák lesz – mondta el Petkovics Márta, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó 

Bizottságának tagja. Újdonság, hogy Verbászon szeptember elsején magyar óvodai csoport 

indul, őket is autóbusz szállítja az óvodába, 11 kisgyermekről van szó, s ígéret van, hogy 

még öt kisgyermeket ide, a magyar csoportba iratnak be a szülei. Mindenütt ül kísérő is a 

járművön – mondta el Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke, aki arról is 

szólt, hogy Szabadka város 2014-ben átvállalta az iskolabusz finanszírozását, az MNT 

fedezi a buszkísérők járandóságát. Topolya község szeptember elsejétől átvállalja a busz 

működtetésének költségeit, itt is a kísérő bérének fedezése jut az MNT-nek. Minden 

önkormányzatot felkerestek ez ügyben, minden polgármester részéről nyitottságot 

tapasztaltak, mindenütt van ígéret. Törökbecsén például azt az összeget tudják egy-egy 

gyerek esetében biztosítani, amely a hónapos jegy árának felel meg. Nagykikindán az 

önkormányzat eddig is működtetett iskolabuszokat, viszont nem egész évben, csak a téli 

hónapokban, az MNT beszáll a költségek fedezésébe, azzal, hogy az egész tanév folyamán 

szállítja majd ez a busz a gyerekeket. Mint az MNT VB-elnöke fogalmazott, minden 

önkormányzat másfajta alternatívát kínált fel, a nemzeti tanács partner volt ebben, és 

majd a gyakorlatban derül ki, hogyan működik. Maradékon 37 év után ismét lesz magyar 

E
rd
é
ly

 
V
a
jd
a
sá

g
 



 

 

 

 

 

 
4 

osztály. A maradékiak kezdeményezték ezt, a tartományi oktatási titkárság jóváhagyta, az 

MNT támogatta ezt, hogy újrainduljon a szerémségi faluban a magyar oktatás. 

 

A VMSZ az Európai Néppárt társult tagjává vált 

Az Európai Néppárt (EPP) Politikai Közgyűlésének egyhangú döntése értelmében a 

Vajdasági Magyar Szövetség az Európai Néppárt társult tagjává vált. A Vajdasági Magyar 

Szövetség 2007 óta tagja megfigyelői státusban Európa legnagyobb pártcsaládjának, az 

Európai Néppártnak. A Néppárt munkacsoportja, illetve Politikai Közgyűlése szeptember 

1-2-án Brüsszelben megvitatta a VMSZ kérelmét, hogy a Néppártban társult taggá váljon, 

ami a legmagasabb rangú tagság, amelyet egy Európai Unión kívüli országban működő 

párt elérhet. A Politikai Közgyűlés egyhangú döntése értelmében, a sokéves munka 

elismeréseként, a VMSZ az Európai Néppárt társult tagjává vált. Ily módon lehetőség 

nyílik arra, hogy a VMSZ még eredményesebben juttassa érvényre a vajdasági magyarság 

érdekeit európai szinten. A Fidesz-KDNP EP-delegációja üdvözölte a hírt. „Óriási 

eredmény ez a VMSZ és az egész vajdasági magyar közösség számára, hiszen Szerbiában 

így a VMSZ lett az első és egyedüli párt, amely rendelkezik ezzel a magas szintű tagsággal. 

Ennek következtében még eredményesebben tudjuk majd érvényre juttatni a vajdasági 

magyarság érdekeit európai szinten. A társult tagsággal egyúttal kiteljesedett az a kör, amit 

a Fidesz a nemzeti listával indított. Mindezen elemek egymást erősítve még hatékonyabbá 

teszik a vajdasági magyar közösség megjelenését az egységes magyar és európai politikai 

színtéren” – nyilatkozta Deli Andor, a Fidesz-KDNP EP-képviselője. 

 

Választási megállapodást kötött a KMKSZ és az UMDSZ 

A 2015. október 25-re kitűzött ukrajnai városi, járási és megyei szintű önkormányzati 

választásokon való együttműködésről kötött megállapodást szombaton Beregszászon a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ). A KMKSZ választmányi ülése és az UMDSZ párhuzamosan tartott 

kongresszusa szombaton Beregszászon egyaránt jóváhagyta és megszavazta az október 

végi önkormányzati választásokon történő együttműködésről szóló megállapodást. A két 

szervezet képviselői az elmúlt időszakban több alkalommal hosszas tárgyalásokat 

folytattak, első számú célként jelölve meg azt, hogy az október végén esedékes 

önkormányzati választásokon a magyar érdekképviselet bejusson a megyei tanácsba és a 

járási tanácsokba. A megállapodás különösen fontos, hiszen a jelenleg hatályos választási 

törvények által előírt 5 százalékos bejutási küszöböt a két szervezetnek együtt nagyobb 

esélye van elérni. A megállapodás értelmében a megyei tanácsi listát a KMKSZ állítja. A 

listán szereplő személyekről a két szervezet paritásos alapon dönt. A járási szintű 
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együttműködésről további megbeszéléseket fognak folytatni. Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke a megállapodással kapcsolatban rámutatott, hogy most nincs itt az ideje annak, 

hogy akár jogosan, akár jogtalanul a két szervezet egymást bírálja, kritizálja. A magyarság 

súlyos helyzete, valamint az új kihívások, mint például az adminisztratív reform és az azzal 

csomagban érkező új törvények megkövetelik a kárpátaljai magyarság politikai 

összefogását, hiszen most a kárpátaljai magyarság megmaradása a cél – mondta a 

szervezet elnöke. Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

közleményben üdvözölte a kárpátaljai szervezetek megállapodását. Semjén Zsolt szerint a 

két szervezet között kialakult konstruktív együttműködés és a példaértékű megállapodás a 

kárpátaljai magyar közösség érdeke, „hiszen a magyar egység az érdekeink 

érvényesítésének feltétele”. A legteljesebb körű magyar önkormányzati képviselet sikeres 

megjelenítése a kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulásának egyik legfontosabb 

eszköze – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus. 

 

„Minden magyar gyermek számít” 

Ahogyan az előző két iskolaév kezdetén, úgy az idein is támogatásban részesítette a magyar 

tanintézményekbe iratkozókat a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. Az 59 

tanulónak Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

nyújtotta át a taneszközöket tartalmazó csomagokat. „Minden magyar gyermek számít! 

Ezzel a gondolattal fogtunk hozzá három évvel ezelőtt a beiskolázási programunknak, 

szem előtt tartva, hogy konkrét tettekkel próbáljuk megtartani a diákokat magyar 

iskoláinkban” – mondta Csapó Nándor, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának 

elnöke a pedagógusszervezet székhelyén összesereglett diákok, szülők előtt. Kifejtette: 

„Anyanyelvünkön gyorsabban és hatékonyabban tanulunk, anyanyelvünket használva és 

hagyományainkat, kultúránkat gyakorolva kifejezzük egy közösséghez való tartozásunkat, 

és így biztosítjuk magyar gyökereink megőrzését. Ha ezzel és a többi hasonló célú 

támogatással csak egyetlenegy gyermekkel is többet sikerül megnyernünk a magyar 

iskoláknak, már elmondhatjuk, hogy érdemes volt”. Hozzátette, hogy a pedagógusfórum a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával szervezi meg minden évben ezt az 

átadóünnepséget. Potápi Árpád János beszédében az anyanyelven történő tanulás 

fontosságát hangsúlyozta. Leszögezte, jól döntenek azok a szülők, akik magyar tagozatra, 

magyar nyelvre íratják a gyermekeiket és ragaszkodnak őseik identitásához. „Mi pedig 

ebben minden módon támogatjuk őket, akár oktatási csomaggal, akár oktatási-nevelési 

támogatással, természetesen mindig mindenhol, így Horvátországban is a legfontosabb 

partnerünk ebben a pedagógusszervezet, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. A 

magyar kormány pedig a jövőben is igyekszik ebben a munkában a pedagógusok, szülők és 

gyermekek segítségére lenni” – mondta Potápi Árpád János államtitkár, aki megköszönte 
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a szülőknek a magyar iskolaválasztást és azt, hogy nem hisznek abban a tévhitben, hogy a 

többségi nyelven tanuló gyerekek jobban tudnak majd érvényesülni.  
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