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MÁÉRT Gazdaságfejlesztési Szakbizottság: fontos az anyaországi és 
külhoni vállalkozások együttműködése 

Ülésezett hétfőn a Magyar Állandó Értekezlet Gazdaságfejlesztési és Önkormányzati 

Szakbizottsága, a testület tanácskozásán kiemelten szerepelt az anyaországi és külhoni 

vállalkozások együttműködése és Kárpátalja gazdasági fejlesztése. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság tájékoztatása szerint az Lepsényi István a Nemzetgazdasági Minisztérium 

gazdaságfejlesztésért és- szabályozásért felelős államtitkára köszöntőjében kiemelte, hogy 

a kis- és középvállalkozói szektor megerősítése nemcsak az anyaországban, hanem 

külhonban is megkerülhetetlen kérdés, hiszen nélkülük az egész gazdaság összeomlana. 

Fontos, hogy a jó magyarországi gyakorlatokat át tudják venni a külhoni vállalkozások és 

versenyképességük növelése érdekében együtt tudjanak működni az anyaországi 

vállalkozásokkal. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár előadásában 

kiemelt nemzetpolitikai célként említette, hogy a fiatalok helyben tudjanak boldogulni és 

ne kelljen elhagyni szülőföldjüket. Ezért fontos, hogy az államtitkárság meghirdette a 2016 

a fiatal magyar vállalkozók éve programot. Az eddigi rendezvényeken 1300 fiatal 

vállalkozóval sikerült felvenni a kapcsolatot, akik jelezték, hogy nagyon örülnek a program 

indulásának, mert korábban senki nem kereste meg őket. A programmal kapcsolatban 

elmondta, hogy májusban meghirdetik azokat a külhoni fiatal vállalkozók számára 

elérhető pályázatokat, amelyeken összesen 525 millió forint vissza nem térítendő forrásra 

lehet pályázni. Mester András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) titkára 

ismertette az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Tervet, a kárpátaljai magyarság 

gazdaságfejlesztési stratégiai tervét, amelyet a KMKSZ a Kárpátaljai Magyar Vállalkozók 

Szövetségével, a Pro agricultura Carpathica Kárpátaljai Megyei Jótékonysági 

Alapítvánnyal és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola szakembereivel 

együttműködve dolgozott ki. Kiemelte: a terv célja, hogy létrejöjjön egy reális, valós 

alapokon nyugvó, a kárpátaljai magyarság érdekeit szem előtt tartó gazdaságfejlesztési 

terv, amelynek középpontjában a mezőgazdaság, a vállalkozásfejlesztés és a turizmus áll 

majd. Mester András köszönetét fejezte ki Magyarország Kormányának azért a 

nagyszabású támogatásért, amelyet a kárpátaljai magyarságnak nyújt. Jelezte: a pályázati 

rendszer kidolgozása jelenleg zajlik, az első pályázatok kiírása júniusra várható, és 

hamarosan bejegyzésre kerül majd az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ - 

Jótékonysági Alapítvány. 

 

Magyarország Barátai Alapítvány harmadik világtalálkozóját 
tartották Budapesten 

Európa erejét és versenyképességét a 21. században is a keresztény gyökerű nemzeti 

kultúrák és nemzetállamok, az általuk működtetett, az embereknek "még elvileg 

áttekinthető és ellenőrizhető" demokratikus struktúrák adják - mondta Kövér László, az 
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Országgyűlés elnöke pénteken Budapesten. A Magyarország Barátai Alapítvány 

közösségének tagjai hétvégi, harmadik világtalálkozójuk keretében az Országházban 

találkoztak a házelnökkel és Marek Kuchcinskivel, a lengyel parlament (szejm) elnökével. 

Kövér László nyitóbeszédében kiemelte: izgalmas időszak a mostani, a világpolitikában és 

az európai politikában egyaránt hordoz új veszélyeket és új esélyeket. Vizi E. Szilveszter, az 

alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy a viharos magyar és világtörténelem 

az oka, hogy a Kárpát-medence magyarságának egy része elhagyta hazáját és új 

környezetben kezdett új életet. Sokan megőrizték magyarságukat vagy büszkék magyar 

felmenőikre, ezért a magyar világnemzet - mondta. Áder János és felesége a Sándor 

Palotában fogadta a Magyarország Barátai Alapítvány (Moba) tagjait. A köztársasági elnök 

köszöntő beszédében felidézte, hogy 1956-ban a szabadság hiánya és a szabadságharc 

elfojtása miatt tízezrek indultak útnak. Súlyos veszteség érte a magyar nemzetet - 

hangsúlyozta. Áder János szavai szerint a veszteség súlyát nem csökkenti, inkább mértékét 

mutatja, hogy nyugatra távozott honfitársaink - szinte kivétel nélkül - sikeressé váltak 

választott hazájukban, megmutatták a világnak a magyarok szorgalmát, tehetségét, 

műveltségét, kitartását és alkalmazkodó készségét. Szijjártó Péter külügyminiszter a 

Magyarország Barátai Alapítvány két alapító tagját, Lajtha Ábelt és Radda Istvánt tüntette 

ki a Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozata elismeréssel pénteken 

Budapesten. A tárcavezető a kitüntetés átadásakor mondott beszédében kiemelte: 

Magyarország igaz barátait ismerik most el. Ha van a kormánynak olyan feladatokkal 

rendelkező tagja, akinek nap mint nap szembesülnie kell azzal, hogy Magyarországnak 

nemcsak barátai vannak, akkor az a külügyekért felelős miniszter - magyarázta. 

Hangsúlyozta: manapság, amikor nem csak barátaink és jóakaróink vannak, igazán 

szükség van barátokra. 

 

Szeptemberben indul a „magyar Erasmus-program” 

Szeptembertől indul a Makovecz Imre Kárpát-medencei felsőoktatási együttműködési 

program – jelentette be egy péntek délutáni marosvásárhelyi fórumon Balog Zoltán, az 

emberi erőforrások minisztere. A magyar kormány által támogatott program keretében 

300 külhoni és magyarországi egyetemi hallgató kap lehetőséget ahhoz, hogy öt hónapig 

egy másik Kárpát-medencei magyar egyetemen tanuljon. Balog Zoltán elmondta, hogy a 

programba minden olyan Kárpát-medencei egyetemet bevonnak, amelyen magyar nyelven 

lehet tanulni. Az MTI által idézett tárcavezető hozzátette, ezzel az egységes Kárpát-

medencei oktatási tér kialakítását próbálják szolgálni. Balog Zoltán elmondta: szerződést 

kötnek a programba bekapcsolódó magyarországi és határon túli egyetemekkel, és az 

intézmények maguk döntik el, hogy honnan fogadnak vendéghallgatókat. A rendszer 

lehetővé teszi, hogy a magyarországi diákok határon túli egyetemeken, a határon túliak 

pedig magyarországi vagy más határon túli régió egyetemein tanuljanak. A 

vendéghallgatók havi 90 ezer és 160 ezer forint közötti ösztöndíjat kapnak. A kormány a 
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programban 1500 vendéghallgatói hónap költségeinek a fedezésére 234 millió forintot 

szán. Balog Zoltán arra is kitért, hogy a program keretében az egyetemi oktatók 

mobilitását is támogatják, és ezzel kívánják biztosítani az akkreditációs feltételek 

teljesítését a határon túli, magyarul is oktató egyetemeken. A fórum házigazdája Soós 

Zoltán, a város magyar polgármesterjelöltje volt. Soós megállapította, hogy 

Marosvásárhelyen a kultúra terén történt összefogás vezetett el a magyar pártok politikai 

összefogásához. Arra utalt, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) és az RMDSZ vezetői 

között a Vásárhelyi Forgatagnak nevezett magyar napok közös szervezése során alakult ki 

az a bizalmi kapcsolat, amely a közös polgármesterjelölt állításához vezetett. Balog Zoltán 

a Marosvásárhelyt épp 400 évvel ezelőtt várossá nyilvánító Bethlen Gábor fejedelmet 

idézve kijelentette: „az emberek gyakori nyomorúságba jutását csak a törvényesen 

összefogó közösségek csökkenthetik”. „Ha mi nem állunk ki az érdekeinkért, mások nem 

fogják ezt helyettünk megtenni. Ezért kell elmenni szavazni” – jelentette ki a miniszter. 

Előadása végén az emberi erőforrások minisztere reményét fejezte ki, hogy az idei 

Vásárhelyi Forgatagon nemcsak a magyar kultúrát, hanem Soós Zoltán polgármesterré 

választását is megünnepelheti a marosvásárhelyi magyar közösség. 

 

Kelemen Hunor: a román állam nem tekinti partnernek a magyar 
közösséget 

A többség-kisebbség viszonyt meghatározza Romániában az, hogy a román állam nem 

partnernek, hanem kockázati tényezőnek tekinti az erdélyi magyar közösségeket – véli 

Kelemen Hunor. Az RMDSZ szövetségi elnökét a belpolitikában új erőre kapott és egyre 

erősebben érezhető magyarellenesség kapcsán kérdezte a Transindex. A politikus főként a 

bizalom társadalomerősítő szerepéről beszélt a csütörtökön megjelent interjúban. 

Kelemen Hunor kifejtette: az állam nem csak a magyar közösséget, hanem a román 

társadalom tagjait is folyamatosan az ellenőrzése alatt akarja tartani. Szerinte a román 

társadalom nagy gondja az, hogy az állampolgárait az állam nem partnernek, hanem olyan 

entitásnak tekinti, amelynek ki kell szolgálnia az államot, és az államnak cserébe nem kell 

neki semmit adnia. „Az állam polgárait olyan bűnözőnek tartja, akiről meg van győződve, 

hogy hibázott, bűnt követett el, és még nem kapta el, de ez csak idő kérdése. A magyar 

közösségre nézve ez fokozottan érvényes, és ezt tartom a legnagyobb problémának” – 

fogalmazott a szövetségi elnök. Kelemen Hunor felidézte a román államnak ezt a 

viszonyulását elárulta az egy évvel ezelőtt közvitára bocsátott a közbiztonsági stratégia is, 

amit végül néhány hónap múlva vissza is vonták a belügyminisztérium honlapjáról. Ebben 

a dokumentumban tételesen szerepelt, hogy az erdélyi magyar közösség törekvései 

kockázatot jelentenek a közbiztonságra. „Ha egy ilyen stratégiában ezt leírják, és a 

közvitára bocsátott változatban ez megjelenik, akkor az, amit én mondok, ezzel 
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alátámasztható. Én ezt látom a legsúlyosabbnak, a legnehezebben megváltoztathatónak. 

És itt ismét a bizalomhoz térünk vissza: hogy a román állam kockázati tényezőnek tekinti a 

kisebbségeket, elsősorban a romániai magyar kisebbséget.” 

 

Tőkés a néppártot tartja az egyetlen alternatívának 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az Erdélyi Magyar Néppártot (EMNP) 

támogatja és segíti a június 5-i önkormányzati választásokon – jelentette be Tőkés László, 

a testület elnöke pénteki kolozsvári sajtótájékoztatóján. Az európai parlamenti képviselő 

közölte, az EMNT azt a pártot támogatja a helyhatósági megmérettetésen, amelyik az 

EMNT és a Székely Nemzeti Tanács eredetei elképzelései szerint az autonómia hiteles 

képviseletét vállalja, és az önrendelkezést az erdélyi magyarság legfontosabb 

célkitűzésének tartja. „A második rendszerváltozásnak a posztkommunista rendszert kell 

megbuktatnia, hisz ami jelenleg folyik az minden, csak nem demokrácia” – hangoztatta 

Tőkés. Az EMNT elnöke szerint ez a politikai örökség az RMDSZ „neptuni árulásával” 

hozható párhuzamba, hisz kiszolgálták Románia Európa Tanácshoz való csatlakozását, és 

ezért feladták önálló politikájukat. Tőkés úgy véli, az RMDSZ kiegyezett a román politikai 

osztállyal és megvásárolta a kormánytagságát. Szerinte világos az is, hogy az RMDSZ-t 

megvásárolták, egyre másra jelennek meg erről a tényfeltáró újságcikkek. „Az RMDSZ a 

magyar nemzeti közösségnek járó, a mi adólejeinkből származó összeget sajátítja ki és 

osztja el szinte ellenőrzés nélkül, a romániai magyarság egyetlen képviselőjének adva ki 

magát a román hatalmi szándékok szerint. Már az illetékesség szintjén megkérdőjelezhető 

ez a módszer, hisz nem jogosultak arra, hogy rendelkezzenek a magyarság közös pénzével, 

amelyből minden romániai magyar állampolgárnak részesülnie kellene. Ez a bújtatott 

korrupció odáig megy, hogy a pénz nagy részét pártépítésre, infrastruktúrafejlesztésre 

használják, míg a kultúrát csak kampányolás céljából finanszírozzák, és a pénzösszeg 

csupán egyharmadát kegyeskednek szétosztani, ritka kivételektől eltekintve, saját táboron 

belül” – jelentette ki az EMNT elnöke. Az EP-képviselő gyászosnak nevezte a Magyar 

Polgári Párt (MPP) szereplését is: szerinte az EMNP és az MPP fúziójának, az ellenzéki 

egységnek a legfőbb kerékkötője Biró Zsolt MPP-elnök volt. „Teljesen szembeköpte az 

MPP választási szabadságról szóló jelszavát, és egyik fő megosztójává vált a magyar polgári 

oldalnak” – fogalmazott Tőkés, aki szerint az MPP a nemzeti egység helyett a pártegységet 

választotta. Az EMNT elnöke kijelentette, jelen helyzetben a romániai magyarság egyetlen 

hiteles képviselője a néppárt, szoros szövetségben az EMNT-vel, és ezért is támogatják a 

választási kampányban a törvény biztosította keretek között az alakulatot. „Arra kérjük a 

magyar szavazópolgárokat, hogy ne hagyják magukat félrevezetni, ne hagyják magukat 

megvásárolni” – hangsúlyozta Tőkés. 
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Csökkent a magyar alapiskolába beíratott gyerekek száma  

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesítette a hazai magyar tannyelvű 

alapiskolák jövendő elsőseinek számát. A portálunkhoz eljuttatott előzetes adatok szerint a 

2016/17-es tanévben 3 402 gyermek első, 135 pedig nulladik évfolyamban kezdi meg 

iskolai tanulmányait. Ezek az adatok azonban még a szeptemberi tanévkezdésig némileg 

módosulhatnak. Jelenleg tehát a szülők összesen 3 402 óvodást, azaz a tavalyi 3 575-nél 

173-mal kevesebb gyermeket írattak be magyar tanítási nyelvű alapiskolába. A számok 

összehasonlításakor figyelembe kellene venni a hat évvel ezelőtti demográfiai, illetve a 

szlovák tannyelvű alapiskolák vonatkozó adatait is, de első ránézésre csalódást jelent, hogy 

idén nem érték el a bűvös 3 500-as létszámot. A szeptemberi tanévkezdésig még változhat 

a végeredmény, ugyanis a hátrányos szociális helyzetű régiókban minden évben több 

gyereket csak később szoktak beíratni. A számok egyelőre azt mutatják, hogy magyar 

alapiskoláinkban az elmúlt három évhez képest a következő tanévben lesz legkevesebb 

elsős. A 2013/14-es tanévben 3 559, a 2014/2015-ös tanévben 3 551, a 2015/2016-os 

tanévben pedig 3 575 volt az elsősök száma. Egyes járásokban nőtt, míg másokban 

csökkent ez a szám. Például a Komáromi járásban már eddig is emelkedett az elsősök 

száma: a tavalyi 549 helyett idén 583 jövendő elsőst írattak be, miközben a 0. évfolyamba 

jelentkezők száma 55-ről 23-ra csökkent. A Dunaszerdahelyi járás iskoláiban az első 

évfolyamba most 724, a nulladikba 23 gyereket írattak be, míg tavaly a számuk 702, illetve 

63 volt. Ellenben sajnálatos, hogy például a Nyitrai járásban a tavalyihoz képest több mint 

felére, azaz 9-re csökken a kiselsősök száma, illetve Nyitracsehin, Alsóbodokon és Zsérén 

már nem is lesz elsős. A Lévai járást illetően ugyancsak jelentős csökkenésről számolhatok 

be. A jövendő 155 kiselsős 31-gyel kevesebb a tavalyinál. 

 

A VMSZ továbbra is stratégiai partner 

A magyar Kormány ahogy eddig is, úgy a jövőben is stratégiai partnerének tekinti a 

Vajdasági Magyar Szövetséget (VMSZ) - jelentette ki Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottsága előtt. Az államtitkár azt 

mondta, hogy a Vajdaságban a másik oldalon megjelenő politikai képződmények tipikusan 

liberális, baloldali formációk, és ezeket nemzetellenesnek tartják. Kitért arra is, hogy a 

közvetlenül az indulás előtt történt óriási csalássorozatra a Kárpát-medencei választások 

történetében még nem volt példa, és az ipari méretekben zajlott. Intő jelnek nevezte, hogy 

az új vajdasági mozgalom mögött milyen erők jelentek meg és milyen szándékkal. Utóbbi 

célja szerinte nem más, mint a magyarság felszámolása a Vajdaságban. Úgy látta, ami 

történt, az egyfajta előválasztás volt a 2018-as magyarországi voksolás előtt, amit ott 

kicsiben kipróbáltak, arra kell készülni, hogy nagyban is megpróbálják majd. Megjegyezte: 

az elmúlt években a VMSZ és Pásztor István elnök mindent megtettek, hogy a magyarságot 
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szolgálják, és a külhoni nemzetrészek közül ők léptek a legnagyobbat. Jelezte: a magyar 

kormány minden támogatást megad, hogy a vajdasági magyarság a szülőföldjén meg 

tudjon maradni. Pásztor István, a VMSZ elnöke úgy értékelte, hogy bár országos szinten a 

korábbi hat helyett négy mandátummal számolhatnak, de nem fognak gyengülni és az 

érdekérvényesítő erejük megmarad. Elismerte: jobb eredményre számítottak az április 24-

i voksoláson, nagyságrenddel kaptak kevesebb szavazatot, de a történtek ismeretében, 

nem lehetnek elégedetlenek. Hozzátette: a Magyar Mozgalomból, a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közösségéből és a Horvátok Demokratikus Közösségéből álló koalíciót a 

károkozás vezérelte, és az az ipari méretű okirathamisítás amibe keveredtek, olyan 

szégyent hozott a magyar politikára, a nemzetpolitikára, amire az elmúlt 25 évben nem 

volt példa. Pásztor István azt mondta, hogy minden ellentétet félre téve erőteljes kísérletet 

tettek, hogy a politikai szervezetek között egység jöjjön létre. Ez a Vajdasági Magyar 

Demokrata Párt és a Magyar Egység Pártja esetében sikerült is. Hozzátette: egy magyar 

lista volt, a VMSZ-é, és az új mozgalommal nem tud együttműködést elképzelni, mert 

hiányzik a bizalom. Nagykanizsán és Zentán a Szerb Haladó Párttal fognak 

együttműködni, mert nincs más járható út - rögzítette. Kijelentette: érdekeket és érveket 

ellenzékből nem lehet képviselni, és a négy mandátum jelent akkora erőt, hogy 

álláspontjukat érvényre tudják juttatni. Alexov Lubomir szerb nemzetiségi szószóló 

gratulált a VMSZ-nek és kiemelte az évek óta tartó együttműködésüket. Azon az 

állásponton volt, hogy a magyar érdekérvényesítés nem fog gyengülni, s azt kérte, a 

szervezet folytassa jelenlegi politikáját. 

 

Pásztor: a választások után le kell vonni a tanulságokat 

A választások után sok minden terítékre kell, hogy kerüljön, és le kell vonni a tanulságokat 

– jelentette ki Pásztor István, a Tartományi Képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke a B92 műsorában. Ki és hogyan tud kisebbségi listát állítani, milyen módon gyűlt 

össze 15 ezer hamis aláírás, szakszerűbbé kell tenni a szavazóhelyiségek munkáját és még 

sok minden terítékre kell, hogy kerüljön a mostani választások után – mondta Pásztor. A 

pártelnök arról is szólt, hogy a tartományi választási eredmények kihirdetése után kétszer 

is beszélt telefonon Aleksandar Vučić kormányfővel, de konkrét tárgyalások még nem 

kezdődtek. Hozzátette, kitartanak amellett, ami mellett két évvel ezelőtt is síkra szálltak, és 

elégedettek a kormányzati szerveknél és a parlamenti többségben való részvétellel. 

Folyamatban vannak a tárgyalások egyes pártokkal, amelyekkel a VMSZ frakciót 

alakíthatna, de részleteket nem kívánt elárulni. Elmondta továbbá, hogy elvi megállapodás 

van közte és Aleksandar Vučić között, és ismét a tartományi házelnöki pozíciót fogja 

betölteni. A Tartományi Választási Bizottság szerdán közzétette a voksolás végleges 

eredményeit, így a koalíciós tárgyalások aktuálissá váltak vajdasági szinten. A Szerb 

Haladó Párt abszolút többséget szerzett, így nekik kell eldönteniük, kit választanak 

koalíciós partnerükké – mondta Pásztor István, a VMSZ és a Tartományi Képviselőház 
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elnöke. A VMSZ elnöke szerint jó lenne, ha a tartományi parlamenti többség része lenne 

még egy autochton vajdasági párt, hiszen ezzel kiszélesedne a tartományi parlamenti 

többség. 

 

Kétmilliárd forintnyi támogatást kap Kárpátalja 

Kárpátaljai állomásához érkezett a Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány (PADI) 

Erősödő Kárpát-medencei magyar vállalkozások című konferencia-sorozata. A beregszászi 

tanácskozáson résztvevők a határon túli magyarság sokrétű támogatásának fontosságát 

hangoztatták. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott megbeszélésen 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke kifejtette, a 

helyi vállalkozások megerősítésével kell támogatni a kárpátaljai magyar gazdaságot. Úgy 

vélte, Kárpátalján elsősorban az intenzív, mindenekelőtt primőr zöldség- és gyümölcs 

termesztése, valamint az idegenforgalom, gyógyturizmus lehet kitörési pont a gazdaság 

területén. Az elnök szerint az ukrán állam az elmúlt negyedszázadban nem tudott kedvező 

jogi környezetet létrehozni a vállalkozások, befektetések számára, és az utóbbi két év 

reformkísérletei sem eléggé mélyrehatóak. A magyar kormánytámogatásokról szólva a 

politikus különösen fontosnak nevezte azt a „kidolgozás alatt lévő, igen jelentős 

gazdaságfejlesztési programot, amellyel a magyar kormány a kárpátaljai magyar 

közösséget támogatja”. Ennek keretében az idén Kárpátalja kétmilliárd forint támogatást 

kap, és húszmilliárd forintnyi kedvezményes hitelkerethez jut. A nyáron remélhetőleg 

elinduló program szerinte lökést adhat a kárpátaljai magyar gazdaságnak. Grezsa István, 

kormánybiztos előadásában a határ menti gazdasági fejlődést leginkább akadályozó 

tényezőnek a magyar-ukrán határátkelőhelyeken uralkodó állapotokat tartotta, amelyért 

ugyanakkor nem csak az ukrán fél felelős. Ennek kapcsán elengedhetetlennek tartja a 

Beregszászt elkerülő, a kamionforgalmat a városból elterelő út megépítését, amelyhez 

Magyarország kész hiteltámogatást nyújtani. A kormánybiztos fontosnak nevezte a 

kárpátaljai magyarság, mint a jelenleg leginkább veszélyeztetett határon túli magyar 

közösség sokoldalú támogatását, ideértve a gazdaság mellett az oktatás és az egészségügy 

területét is. Kiemelkedő jelentőségűnek mondta a Kárpátalján élő többségi nemzetnek 

nyújtott magyarországi segítséget, mert „a szociális nehézségek nemzetiségtől 

függetlenek”, és véleménye szerint a támogatások javítják a két nép, a két ország viszonyát. 

 
 

 

K
á
rp
á
ta
lj
a

 



 

 

 

 

 

 
9 

Megtartotta közgyűlését a nyugat-európai magyarok 
ernyőszervezete 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár részvételével Stockholmban megtartotta 

idei közgyűlését a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége 

(NYEOMSZSZ).  A tanácskozáson Potápi Árpád János aktuális nemzetpolitikai témákról, 

illetve az ezekkel kapcsolatos idei és jövő évi tervekről tartott előadást. Az államtitkár 

elmondta:  a 15 éve megalakult ernyőszervezet célja és feladata, hogy koordinálja Nyugat-

Európában a magyarság civil életét, hogy az ott élő magyarok ne veszítsék el a nyelvüket, a 

kultúrájukat és az identitásukat. A magyar kormány közvetlenül, és programok 

szervezésével is támogatja ezeket a szervezeteket. Ilyen program például a Kőrösi Csoma 

Sándor Program, amely 2013. óta ösztöndíjasokat küld a diaszpórában élő magyar 

szervezetekhez. Az egész világon az idén és jövőre száz, ebből Nyugat-Európában negyven 

ösztöndíjas lesz. Az ő nevüket tartalmazó listát a stockholmi találkozón ismertették - 

mondta el Potápi Árpád. A tanácskozást a stockholmi Magyar Házban rendezték,  mintegy 

nyolcvan résztvevővel, köztük Kárpát-medencei magyar politikusokkal, és jelen volt 

Gulyás Gergely, az Országgyűlés alelnöke, valamint Szili Katalin,  a  határon túli 

autonómia ügyeivel foglalkozó miniszterelnöki megbízott. 
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