
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2016. 38. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Potápi: a külhoni magyarság is vegyen részt a népszavazáson!  

A külhoni magyarok október 2-i kényszerbetelepítés elleni népszavazáson való részvételét 

szorgalmazta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján. 

Potápi Árpád János azt mondta, a népszavazás fő üzenete az egész magyar nemzet 

számára egységes éljenek tagjai bárhol a világon, a kényszerbetelepítés veszélyezteti 

Magyarországot és az egész magyarság jövőjét. Kitért arra, hogy a Vajdaságban és Lendva 

környékén különösképp érzékelhető az ottani magyarság számára az a migrációs nyomás, 

amit hazánk is átélt az elmúlt évben. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a 

külhoni magyarok választási regisztrációja két módon lehetséges: levélben vagy online, 

ugyanakkor az idő rövidsége miatt, az online regisztrációt javasolta annak, aki ezt még 

nem tette meg és voksolni kíván. Hozzátette: a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők 

névjegyzékbe való felvételi kérelmének a beadási határideje szeptember 17-e, míg a 

külhoni magyaroknak a szavazási levélcsomag leadási határideje október 1., 23 óra 59 

perc. Hangsúlyozta: a külképviseletek felkészültek a népszavazásra. Potápi Árpád János 

elmondta, a választói névjegyzékbe vettek száma keddig 266 453. A Kárpát-medencéből 

161 314, Romániából 116 335, Szerbiából 30 207, a kettős állampolgárságot tiltó 

országokból pedig 12.579 a névjegyzékbe vettek száma. A diaszpóra országaiból 

mindösszesen 7454 regisztráció érkezett. Ebből 2209 Németországból, 936 az Egyesült 

Államokból, 718 Kanadából, 606 Svájcból, 476 pedig Ausztráliából. 

 

„Magyarok a Kárpát-medencében – képzések, vállalkozások, 
munkaerőpiac” 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Magyarok a Kárpát-medencében – 

képzések, vállalkozások, munkaerőpiac” címmel szakmai hétvégét és továbbképzést 

szervez külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A munkaerő-piaci 

igények változása nagyban befolyásolja az oktatás rendszerét, megnőtt az igény a jól 

képzett szakemberek iránt. A fiataloknak korszerű tudást kell kapniuk, az életpályán való 

hasznosulás feltétele az iskolákból kilépők képzettsége. Az oktatási és gazdasági rendszer 

közötti igények egymáshoz közelítése mellett olyan kezdeményezésekre is szükség van, 

amelyek elősegítik a megszerzett kompetenciák gyakorlatban történő hasznosítását. A 

háromnapos konferencia során olyan előadásokra kerül sor, amelyeken a résztvevők 

ismereteket szerezhetnek az egyéni és közösségi szerepvállalás, az érdekérvényesítés, 

valamint a magyar nemzetet érintő legfontosabb közéleti, aktuálpolitikai, gazdasági és 

településfejlesztési kérdésekről. A konferencia mindemellett elősegíti a fiatalok közti 

együttműködést, a magyar-magyar kapcsolatok erősítését. A rendezvényre 2016. 

november 4-6-án kerül sor 80 fő részvételével. A konferencián való részvétel, a szállás és 

az ellátás költsége, valamint a helyszínre történő utazás a szervezők által biztosított. 

Jelentkezni egy, a konferencia témájához kapcsolódó motivációs levél megküldésével, 
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valamint önéletrajz csatolásával lehet. A rendezvényre minden, a szomszédos országokban 

működő felsőoktatási intézmény aktív, nappali tagozatos hallgatója jelentkezhet. 

 

Erdélyi körúton Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár  

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a hétvégén 

erdélyi körúton vett részt. Pénteken Szamosújváron ünnepélyes keretek között átadták a 

magyar állam támogatásával felépített szórványgimnáziumot. Az iskola felépítését 

csaknem 730 millió forinttal támogatta a magyar állam. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntő beszédében kijelentette, a kormányzat hisz 

a magyar szórvány újraélesztésében. "A magyar nemzet csak a mezőség magyarságával 

lehet egy egész. Az itt élő magyarok kulturális szellemi öröksége meghatározó tartó pillére 

a nemzeti identitásunknak" - fogalmazott az államtitkár. Szintén pénteken jelentették be 

Kolozsváron, hogy magyarországi támogatással 3600 szoftver használati jogát kapta meg 

több mint száz erdélyi magyar középiskola a Tisztaszoftver Programnak köszönhetően. A 

program révén mostantól az erdélyi magyar középiskolák közül 107 intézményben 3600 

szoftvert használhat 43030 diák. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

elmondta, a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség és a Microsoft 27 millió 

forintot fektetett be a projektbe, a Romániai Magyar Pedagógusszövetségen keresztül 

bonyolítva le azt. Potápi hozzátette: informatikusokból hiány van, ezért hangsúlyt kell 

fektetni a képzésekre. Az államtitkár számos más erdélyi eseményen is részt vett a hétvége 

folyamán. Köszöntőt mondott a több mint háromezer helybéli részvevő és több külföldi 

vendég részvételével zajló nyolcadik Nemzetközi Hagymafesztiválon Madéfalván, majd 

megkoszorúzta a Márton Áron-szoborcsoportot Csíkszeredában. Ezt követően Alcsíkra 

utazott, ahol beszédet mondott a csíkszentsimoni Szent László Mezőgazdasági 

Szakkollégium fedett körkarámjának alapkőletételén. 

 

Amerikai nagykövet: a székelyeknek joguk van kérni problémáik 
rendezését 

A székelyföldi embereknek joguk van törvényes úton utcára vonulni, tiltakozni, petíciókat 

benyújtani kérve problémáik rendezését, fejtette ki keddi, sepsiszentgyörgyi látogatásakor 

Hans Klemm. Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét a két székely megye 

önkormányzatainak vezetői hívták meg a térségbe. Miután hétfőn a Hargita megyei 

elöljárókkal találkozott, kedden egyrészt Tamás Sándor háromszéki tanácselnökkel, Antal 

Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel és Kató Bélával az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspökével egyeztetett, másrészt Sebastian Cucu prefektussal tárgyalt. A 
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két találkozó között tartott sajtótájékoztatón kiderült, hogy a háromszéki magyar elöljárók 

tájékoztatták a nagykövetet az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának helyzetéről, az 

egyre erősödő központosításról, a nemzeti szimbólumok használatának korlátozásáról. A 

háromszéki magyar vendéglátók megjegyezték: előrelépésnek tekintik, hogy az amerikai 

nagykövet a sajtótájékoztatón is, legalább tíz alkalommal használta a Szeklerland 

(Székelyföld) megnevezést. Hans Klemm amerikai nagykövet beszámolt arról, hogy 

második alkalommal jár Kovászna megyében, látogatásai során megpróbálja megérteni az 

itteni körülményeket, a gazdasági kihívásokat, állampolgárokkal találkozott és elbűvölte őt 

a vendégszeretet és Székelyföld természeti szépségei. Hozzátette: Amerika és Románia is a 

demokratikus értékeket tartja szem előtt, és állandó erőfeszítéseket tesznek a 

demokratikus intézmények megerősítésére. A székelyföldi autonómia igényekről szóló 

újságírói kérdésre diplomatikusan válaszolt Hans Klemm, amikor kifejtette, hogy Amerika 

tiszteletben tartja a kisebbségeket, a szólás- és a gyülekezés szabadságát, így a székelyföldi 

embereknek joguk van törvényes úton utcára vonulni, tiltakozni és petíciókat benyújtani 

kérve a problémáik rendezését. Az amerikai nagykövet szerint 1990 óta figyelik a 

visszaszolgáltatások folyamatát a Kelet és Közép Európai államokban, bátorítják a teljes 

visszaszolgáltatást, annál is inkább mert a kérelmezők egy része már idős ember. 

Hozzátette: az Amerikai Egyesült Államoknak három prioritása van Romániában, egyik a 

biztonság kérdése, mivel a Fekete-tenger térsége instabil, és a nemzetközi terrorizmussal 

is fel kell venni a harcot. Másrészt prioritásuk az erős és átlátható kormányzás biztosítása 

és a demokratikus intézmények megerősítése és értékelte, hogy az ország sikeresen küzd a 

korrupció ellen. Harmadrészt pedig prioritásuk az országok közti gazdasági, kulturális és 

más jellegű kapcsolatok erősítése, mondta Hans Klemm. Az amerikai nagykövet 

háromszéki prefektúrára való távozása után Antal Árpád, Tamás Sándor és Kató Béla 

tájékoztatták a sajtót az általuk érintett témákról. „Demokrácia az, ha három farkas és egy 

bárány demokratikus szavazással eldöntik, hogy mi legyen a vacsora?”, tette fel a kérdést 

Sepsiszentgyörgy polgármestere. Antal Árpád rámutatott: száz éve az állandó nyomás 

ellenére sem akarjuk elhagyni a szülőföldet, lojális állampolgárai vagyunk az országnak és 

mégsem szeretnek, mert kimondjuk az igazságot. A sepsiszentgyörgyi elöljáró szerint a 

romániai magyarok úgy érzik Amerika a Romániával kötött partnerség részeként 

lemondott arról, hogy kérje a jogaink betartását és bővítését. A háromszéki önkormányzat 

elnöke, Tamás Sándor szerint az ország NATO csatlakozása előtt került sor a kisebbség 

számára is kedvező alkotmánymódosításra majd az Európai Uniós csatlakozás előtt 

fogadtak el kisebbségi jogokat szavatoló törvényeket, de 2007 óta csorbítani akarják a 

kisebbségi jogokat. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, Kató Béla arról számolt 

be hogy az országos visszaszolgáltató bizottság csak a múlt héten 12 visszautasító választ 

küldött, minden esetben arra hivatkoztak, hogy az egyház nem jogutódja az általa 

visszaigényelt több száz éves épületeknek, emlékeztetett hogy ugyanez volt az indok a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium esetében is. Kató Béla szerint a reformátusok 

nem tudják megélni vallásukat az iskolák és diakónia nélkül, így ez a vallásszabadság 

korlátozását jelenti, így készülnek a protestáns egyházak jövő évi 500 éves jubileumára. 
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Érzékenyen érintette Bukarestet a zászlóügy 

„Érzékeny" történésként értékeli a román külügyminisztérium, hogy Hans Klemm 

amerikai nagykövet a székely zászlóval fotózkodott sepsiszentgyörgyi látogatása során. A 

bukaresti külügyi tárca azt követően foglalt állást az ügyben, hogy a román sajtó és számos 

politikus felháborodásának adott hangot az amerikai diplomata gesztusa miatt. Azt 

kifogásolják, hogy Klemm egy fényképfelvételen Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármesterrel, Tamás Sándor tanácselnökkel és Kató Bélával, az Erdélyi Református 

Egyházkerület püspökével közösen tart egy székely lobogót. Szerdán délután kibocsátott 

közleményében a román külügyminisztérium elismeri: az Egyesült Államok 

nagykövetének munkaköri leírásába tartozik, hogy helyhatóságokkal konzultálva 

személyesen tájékozódjék a fogadó ország realitásairól. „Az ilyen látogatások egyik 

előfeltétele a létező érzékenységek ismerete és figyelembe vétele. Ezt az álláspontunkat 

amerikai partnereinkkel is tudattuk a bukaresti nagykövetséggel folytatott megbeszélés 

keretében" – közölte a tárca. A minisztérium közleménye szerint ezek a látogatások 

„megfelelő rálátást nyújtanak a romániai valóságra, tételesen a nemzeti kisebbségek 

számára biztosított jogokra és a Románia által ösztönzött interkulturális modellre". Bár a 

Digi 24 hírtelevízió a nap folyamán arról tudósított, hogy a román külügyminisztérium 

bekérette Hans Klemm nagykövetet, a hír nem bizonyult igaznak. Ionuț Vâlcu, a külügyi 

tárca szóvivője az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva cáfolta az erről szóló híreket, 

leszögezve: a miniszternek szerdai programjában nem szerepel semmiféle találkozó. 

Közleményben reagált a történtekre az Egyesült Államok nagykövetsége is, előrebocsátva, 

hogy Hans Klemm Románia teljes területén az Egyesült Államok nagykövete. 

„Rendszeresen utazik az országban, és a romániai társadalom különböző csoportjaival 

találkozik" – állapította meg a diplomáciai képviselet. A nagykövetség közölte azt is, hogy 

„Románia szövetségeseként és stratégiai partnereként az Egyesült Államok támogatja és 

üdvözli a romániai demokráciát, valamint az ország arra irányuló erőfeszítéseit, hogy 

megszilárdítsa demokratikus intézményeit a társadalom minden szegmensének teljes és 

egyenlő részvételével". Szerda este egy craiovai rendezvényen Hans Klemm nagykövet a 

székelyzászlós fotóra magyarázatot kérő újságíróknak azt mondta: „udvariasságból" állt 

oda a fényképezőgép elé, amikor előző napi Kovászna megyei látogatásán vendéglátói egy 

közös fotó elkészítésére kérték. A diplomata fontosnak tartotta leszögezni, hogy számára, 

az Egyesült Államok romániai nagyköveteként egyedül az amerikai és a román zászló 

fontos. 

Az amerikai nagykövetről székely zászlóval készült fotóval kapcsolatos hisztéria ha másra 

nem, arra jó volt, hogy általa az amerikaiak is látják, kivel van dolguk – jelentette ki 

csütörtökön Kolozsváron Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke a kincses városi 

sajtótájékoztatón köszönetet mondott a nagykövet Hargita és Kovászna megyei körútjáért, 

és úgy vélte, hogy Hans Klemm a világ legtermészetesebb gesztusát tette a látogatás során. 

A politikus szerint az Egyesült Államok bukaresti nagykövetének székely zászlós fotója 

csupán ürügy a nacionalista érzelmek választások előtti felkorbácsolására. Megjegyezte: a 
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román politikában a választási években rendszerint felhevülnek a nacionalista indulatok. 

Kelemen szerint a mostani választási kampányban az is erősíti a nacionalista indulatokra 

való hajlamot, hogy az országot közel egy éve szakértői kabinet kormányozza, ezért a rossz 

kormányzás témáit sem a Szociáldemokrata Párt (PSD), sem a Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) nem használhatja fel a másik ellen a kampányban. „Ne keltsük azt a látszatot, hogy 

a nagykövet székely zászlós fényképe lesz a nacionalista kampánynak az oka" – jelentette 

ki Kelemen, hozzátéve: nem hogy hibáztatná ezért a helyzetet megteremtő székelyföldi 

politikusokat, hanem támogatja őket a megnyilvánulásaikban. Szerinte a témában 

elhangzott nacionalista felhangok arra is jók, hogy az amerikai illetékesek 

megtapasztalják, milyen reakciókat váltanak ki a román társadalomban a székelyföldi 

legitim törekvések. 

 

Aláírta az együttműködési megállapodást az RMDSZ és az MPP 

Együttműködési megállapodást írt alá az RMDSZ és az MPP a parlamenti választások 

kapcsán. A megállapodás szerint az MPP két befutó helyet kap az RMDSZ képviselői 

listáin, Hargita, illetve Kovászna megyében. További öt megyében is lesznek MPP-s 

politikusok a listákon, nem befutó helyeken. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta a 

szerződés nyilvános kolozsvári aláírásakor, lemodellezték a korábbi választások 

eredményeit figyelembe véve, és az új választási törvény miatti szükséges korrekciókat 

elvégezve, hogy melyek a befutó helyek, így esélytelen az, hogy az MPP-nek több mint két 

jelöltje vesz részt a törvényhozásban decembertől. Elmondta, a megállapodás előzménye 

az EP-választások előtt kötött megállapodás, amelyet azzal a lehetőséggel írtak alá, hogy 

továbbviszik az önkormányzati és a parlamenti választásokra. Elhangzott, mind a 

versenynek, mind az együttműködésnek megvan a maga ideje, az önkormányzati 

választásokon volt, ahol vállalták a versenyhelyzetet, de most együtt indulnak a parlamenti 

helyekért. Kelemen Hunor szerint a megállapodás megkötését alátámasztják az 

időszakosan végzett szociológiai kutatások, fogadóórák, városi konzultációk eredményei is: 

a magyar emberek jelentős része elvárja, hogy a politikai pártok között legyen 

együttműködés, ne legyen vita a pártok között. Ha az emberek ezt igénylik, akkor a 

parlamenti választások kétségtelenül olyan ügy, ahol fontos a együttműködés, ennek 

keretét biztosítja a ma aláírt együttműködési megállapodás. Biró Zsolt elmondta, a 2014-

ben, az EP-választások kapcsán megkötött megállapodás jelentős lépés volt az erdélyi 

magyar politikában. Ma erősebb az erdélyi magyarok érdekérvényesítő képessége. Az 

MPP-ben az az álláspont kerekedett felül, hogy a képviseletre szükség van. Felelős politikai 

alakultként fontos, hogy az MPP is ott legyen a parlamentben. Az MPP nem akarta 

gyengíteni a magyar képviselet esélyeit, éppen ezért sem 2008-ban, sem 2012-ben nem 

indultak a parlamenti választásokon. Most ennek a megállapodásnak az eredményeként 

két MPP-s kerül be a törvényhozásba. 
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Felavatták a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium felújított 
épületét 

Múlt és jövő találkozásának lehettek tanúi mindazok, akik szombaton részt vettek a 

nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium avatási, megáldási ünnepségén. A meghívottak, 

egykori tanárok és diákok ugyanis nemcsak a több száz éves falak ízléses, szakszerűen 

kivitelezett felújításának lehettek tanúi, arról is meggyőződhettek, hogy a közel négyszáz 

éves tanintézetnek nemcsak múltja, hanem jövője is van: a legújabb oktatási eszközökkel 

felszerelt kollégium már nemcsak Erdély egyik legrégebbi, hanem legkorszerűbb 

iskolájának is számít. „A nagyenyedi kollégium úgy újult meg, hogy a korhűségnek 

kétszeresen is megfelelt. Korhű módon lett felújítva, építészeti értelemben. És korhű 

technológia került belé: a 21. század oktatási követelményeit követve” – hívta fel a 

figyelmet az iskola udvarán, több száz személy jelenlétében tartott ünnepségen Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke is. A politikus úgy vélte, az iskola vezetése ezáltal a régi 

hagyományt, az innováció, a megújulás, a tartalom, a minőség hagyományát követte, 

amelynek szellemében az alma mater egykori diákja, Apáczai Csere János és Kőrösi Csoma 

Sándor is elindult. A politikus a kollégiumot az erdélyi magyarság Oxfordjának, Sorbonne-

jának nevezte, és úgy vélte, megújulása minden erdélyi magyar sikere. „Kicsiben olyan, 

mint Erdély. Mindent túlél. És mint tudjuk, aki túlél, erősebb lesz” – fogalmazott az elnök, 

aki szerint a jövőben az erdélyi magyarságnak az a feladata, hogy minőségi oktatást 

biztosítson diákjai számára. Ettől függ a fiatalok versenyképessége, és a szülőknek a 

magyar nyelvű oktatás iránti bizalma, hívta fel figyelmet. Rámutatott ugyanakkor, hogy a 

kollégium felújítása során kialakult román–magyar együttműködésnek is „helye van a jövő 

építése jó példái között”, emlékeztetve, hogy az épületegyüttest a tulajdonos Erdélyi 

Református Egyházkerület és a román többségű nagyenyedi önkormányzat közötti példás 

együttműködés révén, uniós forrásokból korszerűsítették, de a felújítást anyagilag a 

magyar kormány is támogatta. A magyar–román együttműködés szükségességét 

hangsúlyozta Balog Zoltán, a magyar kormány emberi erőforrások minisztere is, 

kijelentve: eljön az idő, amikor a román–magyar versenyen túl a két ország erejének az 

összeadására is szükség lesz. „Európa fölött hosszú időre is beborulhat az ég”, és ilyen 

körülmények között különösen fontos, hogy a szomszédok összekapaszkodjanak, és együtt 

keressék a boldogulás útját. „Milyen jó lenne, ha terjedne ez a megértés, ez a felfogás, 

amikor kiderül, hogy az erőknek össze kell adódni, mert vannak más erők is, amelyek 

ellenünk szövetkeznek” – jelentette a miniszter. Balog Zoltán rámutatott, a nagyenyedi 

kollégium jól példázza, hogy a restitúció során visszaadott ingatlanok jó célt szolgálnak 

Romániában. Arra is felhívta a figyelmet, hogy időről-időre Bukarestet is meg kell győzni 

arról, hogy „ami jár, az jár, ami méltányos, azt meg kell adni”. Reményét fejezte ki, hogy 

megoldódik a visszaállamosított sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügye, és újabb 

városok is lesznek, amelyek az egyházak segítségével fejlődnek. Az iskolaudvaron tartott 

hálaadó istentiszteleten mondott prédikációjában Kató Béla református püspök arról 
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beszélt, hogy az enyedi kollégium – a magyar királyok vagy erdélyi fejedelmek által 

alapított kollégiumoktól eltérően – azért lehetett hosszú életű, mert a hit szilárd alapjára 

építették.  

 

Új épülettel bővült Komáromban a Marianum iskolaközpont 

A komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontban új épületet adtak át 

hétfőn. A négy tantermes, különálló épületrészben az alsó tagozatosok kezdhetik az új 

tanévet. "Akik itt vagyunk, tudjuk és hirdetjük, hogy egyedül és kizárólag a magyar 

nevelési nyelvű intézmények adnak biztosítékot arra, hogy különlegesen gazdag magyar 

nyelvünk és kultúránk tovább éljen. Államnyelvű intézményekben ennek esélye elvész" - 

mondta az átadás előtti köszöntőjében a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A 

Szent András plébániatemplomban tartott mise után Szilágyi Péter szólt arról, hogy a 

magyar kormány örömmel támogatta a tornaterem felújítása mellett az új pavilon 

elkészülését. "Az itt őrzött emberi, keresztényi szellemiség és lelkiség többletet hordoz. Ez 

a többlet: a szeretet és az erkölcs uralma, amelyet a felvidéki Komárom magyar közössége 

sajátjának tudhat - fogalmazott a helyettes államtitkár. Az iskolaközpont igazgatója az 

MTI-nek elmondta, hogy a Révkomárom belvárosában lévő Marianummal szomszédos 

telket vásárolta meg az intézmény a szlovák város önkormányzatától. Az ingatlanon 

korábban három tömbből álló szabadidőközpont volt, most a legnagyobb épületrészben 

alakítottak ki négy új tantermet. Madarász Róbert hozzátette, hogy a vásárláshoz 80 millió 

forintnak megfelelő támogatást nyújtott az intézményt fenntartó Nagyszombati Érseki 

Hivatal, valamint a felújítást közel harmincmillió forinttal segítette a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap. 

 

A kormány kinevezte az államtitkárokat 

A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség közötti koalíciós megállapodásnak 

megfelelően a kormány kinevezte a VMSZ által delegált államtitkárokat. Így Kern Imre 

ezek után is az építési, közlekedési és infrastrukturális minisztériumban folytatja 

államtitkári feladatait, Viczkó Ferenc az egészségügyi minisztériumban, Juhász Attila 

pedig a mezőgazdasági és környezetvédelmi minisztériumban lesz ezek után is államtitkár. 

A VMSZ ettől a mandátumtól az oktatási, tudományügyi és technológiai fejlesztési 

minisztériumban Vicsek Annamáriát jelölte, aki előző mandátumában parlamenti 

képviselőként foglalkozott többek között a kisebbség és az oktatás helyzetével. Most a 

minisztérium államtitkáraként folytatja a munkáját. Az államtitkárok kinevezéséről a 
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kormány szeptember 13-án hozta meg a döntését, amely a Hivatalos Közlönyben való 

közzététel után válik hivatalossá. 

 

Megkezdődött a VMSZ kvótareferendum-kampánya 

A Vajdasági Magyar Szövetség kedden este megkezdte kampányát az október 2-ra 

meghirdetett kvótareferendum kapcsán. Lakossági fórumokon, közösségi találkozókon 

ismertetik a migránsválság következményeit és tájékoztatják a lakosságot a népszavazás 

tudnivalóiról. Szeptember elsején több mint 260 ezer választói levélcsomagot postázott a 

Nemzeti Választási Iroda. Vajdaságba a napokban érkeznek a választói levélcsomagok, 

amelyeket kitöltve, vagy térítésmentesen postázhat a választó, vagy leadhatja szeptember 

19-e és 30-a között, illetve a választás napján a szabadkai vagy a belgrádi magyar 

külképviseleten. A Vajdasági Magyar Szövetség arra buzdítja a választókat, hogy 

szavazzanak nemmel az október 2-i népszavazáson. „A kvótanépszavazás egy nemzeti ügy. 

Arról szól, hogy a magyar nemzet holnapután milyen körülmények között és hogyan fog 

élni. És mint ilyen húsba vágó kérdés. És ha húsba vágó kérdés, akkor az embernek oda 

kell állni, amikor a választ keressük. Ilyen szempontból semmilyen meglepetés nincs 

abban, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség teljes kapacitással beleállt ebbe a kampányba” 

– mondta Pásztor István, a VMSZ elnöke. A VMSZ kvótareferendum-kampányában 

naponta két-három településen tartanak lakossági fórumot. Arra biztatják a választójoggal 

rendelkező magyar állampolgárokat, hogy szavazzanak nemmel a kvótareferendumon. 

 

Balog Zoltán: a magyar kormánynak fontos a kárpátaljai magyarok 
boldogulása 

Nekünk fontos, hogy a kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön boldogulhassanak, éppen 

ezért a magyar kormány minden támogatást meg akar adni ehhez - jelentette ki Balog 

Zoltán, az emberi erőforrások minisztere vasárnap a kárpátaljai Karácsfalván, a Sztojka 

Sándor Görögkatolikus Líceum 291 millió forintnyi magyar kormánytámogatással épült új 

létesítményeinek avatóján. A Nagyszőlőshöz közeli település magyar görögkatolikus 

líceuma kollégiumának, tornatermének és tanuszodájának átadási ünnepségén mondott 

köszöntő beszédében a miniszter hangsúlyozta: “az összetartozás akkor jó, ha annak az 

alapja ott van a hitünkben, és ez egy olyan intézmény, ahol együtt lehet ünnepelni, együtt 

lehet dolgozni, együtt lehet pihenni és imádkozni”. Balog Zoltán kiemelte: azért jöttem el 

ide ma, hogy biztosítsam Kárpátalja magyarságát, hogy a magyar kormányra számíthat, 

nekünk nagyon fontos cél, hogy itt lehessen boldogulni, ezért nyújtottuk a támogatást az 

elmúlt három évben és előtte a kollégiumnak a bővítésére. A miniszter Milan Sasikhoz, a 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházkerület püspökéhez fordulva közölte: nekünk fontos, 
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hogy Ukrajna emelkedjen, nem csak a magyarok, hanem mindenki. ”Pontosan tudjuk, 

hogy rendszerek jönnek, mennek, néha még a határok is változnak, hol a közösség javára, 

hol a közösség kárára” – fogalmazott, hozzátéve, hogy “ami marad, az az egyház, ezért 

intézményeinket azokra a felekezetekre bízzuk, amelyek maradnak”. Emlékeztetett arra, 

hogy nemrég állapodott meg Sasikkal arról, hogy Budapesten legyen ukrán görögkatolikus 

pap, és ez már meg is valósult, várják a püspököt, hogy beiktassa tisztségébe a lelkészt. 

”Kárpátalja benne van abban a nagy viharban, amely a világban zajlik, határokon belül és 

kívül, így nem könnyű a jövőre gondolni” – mondta a miniszter. “Mi, az ukrán 

politikusokkal együtt, elmondjuk, újra és újra elmondjuk Brüsszelben is, Washingtonban 

is és Moszkvában is, hogy ez itt Európa, és Európa akar maradni. Amikor elmondjuk, hogy 

lehetséges az, hogy egy Európán kívüli országnak előbb adunk vízummentességet, mint 

Ukrajnának, akkor nemcsak a magyarokra gondolunk, hanem az egész országra; azt is 

elmondjuk, hogy akik itt élnek azok magyarok, és azok is akarnak maradni” – 

emlékeztetett. Rámutatott: “elfogadjuk, hogy másoknak vannak fontosabb dolgok, de 

elvárjuk, hogy mások elfogadják, hogy nekünk nagyon fontosak a kárpátaljai magyarok, és 

nagyon fontos, hogy ne legyenek migránsok a magyarokból, az ukránokból, ne legyenek 

menekültek, hanem a szülőföldjükön boldogulhassanak”. A tárcavezető elmondta, tudja, 

hogy Kárpátalján vannak tervek a jövőt illetően, mert – a szavaival – ha nem is adott 

minden, nem a túléléshez, de a boldog élethez, a legszükségesebb azért mégis adott: “a 

templom és az iskola”, a legfontosabbak – a tanárok, a tanítók és a jövő nemzedékei, a 

diákok. “Mindannyiunk érdeke, hogy ehhez itt legyen a segítség, mert az érdekeinkkel az 

értékeinket védjük. Isten éltesse a líceum diákjait, tanárait, azokat a szülőket, akik ide 

járatják a gyerekeiket, Isten éltesse a kárpátaljai összefogást!” – zárta köszöntő beszédét 

Balog Zoltán miniszter. Az ukrán kormány nevében Pavlo Hobzej, oktatási 

miniszterhelyettes elnézést kért, amiért az ukrán állam nem támogatja az egyházi 

fenntartású és nem állami tanintézeteket, miközben – utalva a karácsfalvai görögkatolikus 

líceumnak nyújtott magyarországi támogatásra -, más államok támogatják azokat. 

Köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak a tanintézet fejlesztésének támogatásáért. 

Egyúttal bejelentette, hogy az ukrán parlament előtt van az új oktatási törvény tervezete, 

amely – elfogadása esetén – lehetővé teszi a nem állami fenntartású oktatási intézmények 

működésének finanszírozását. 

 

Egyeztető tárgyalások a vereckei út felújításáról 

Dr. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak 

kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos és Csutora Zsolt, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium keleti nyitásért felelős helyettes államtitkára Ungváron folytatott 

tárgyalásokat a kárpátaljai megyei vezetőkkel a vereckei emlékműhöz vezető út 

felújításával kapcsolatban. Az út építéséről a magyarországi politikai döntés már 

megszületett. A jelenlegi tárgyalások során a kivitelezés menetéről egyeztettek. Mindkét fél 
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nagy várakozással tekint a közös projektre, mely új szintre emeli a két ország 

együttműködését. 

 

A horvátországi magyarok többsége Jankovics Róbertre, a HMDK 
jelöltjére szavazott 

A szeptember 11-e előrehozott parlamenti választáson a horvátországi kisebbségeknek 

választaniuk kellett a horvát és a nemzetiségi lista között, nemzettársaink ez utóbbival az 

egyetlen garantált, magyar képviselői helyet betöltő személyre voksolhattak. A 

www.izbori.hr hivatalos választási oldal adatai alapján az összesen 9981 magyar 

nemzetiségű, szavazójoggal rendelkező személyből vasárnap 5212-en járultak az urnákhoz 

és kérték a magyar listát. 5151 érvényes és 61 érvénytelen szavazatot regisztráltak. A 

többség Jankovics Róbertre és helyettesére, dr. Szántó Tiborra, a HMDK jelöltjeire adta le 

voksát, összesen 2731-en, Juhász Sándor és helyettese, Sója Dénes, a MESZ jelöltjei 2420 

szavazatot kaptak. 
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