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Potápi: az őshonos kisebbségekre is veszélyt jelent a kötelező kvóta 

A nemzetpolitikai államtitkár szerint a kényszerbetelepítés veszélyt jelent az őshonos 

nemzeti kisebbségekre, ezért nem elfogadható. Potápi Árpád János a Kisebbségi 

érdekvédelem a nemzetközi porodon címmel kedden a fővárosban rendezett konferencián 

kiemelte: az esetleges betelepítés a Kárpát-medencében minden magyar és nem magyar 

polgárra veszélyt jelent. Az államtitkár kitért arra, hogy az összeurópai kisebbségvédelmi 

szövetségként működő Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 90 tagszervezete 

közül 7 magyar. Az, hogy a magyar tagszervezetek aránya ilyen magas, jelzi, hogy a 

magyarországi nemzetiségek és a külhoni magyarok nem tétlenkednek, nem minden 

esetben a magyar kormány segítségére várnak, hanem maguktól is próbálják kiharcolni az 

őket megillető jogokat. Ehhez a munkához Magyarország kormánya igyekszik 

megteremteni a megfelelő hátteret – jelezte az államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

tanácskozásán. Az államtitkár szerint a FUEN az európai szinten kifejtett lobbi 

tevékenységével jelentős mértékben hozzájárul ahhoz, hogy a döntéshozók és a 

közvélemény figyelmét a nemzeti kisebbségek mai napig megoldatlan helyzetére irányítsa. 

Kántor Zoltán, a Kutatóintézet vezetője rámutatott: a helyzet 1990 óta valamelyes pozitív 

irányban változott, de még mindig nem állítható, hogy a nemzetközi porondon a 

kisebbségek olyan jogokat élveznek, amely reprodukciójukhoz elégségesek. Ezért 

folyamatos küzdelem, tágítani a lehetőségeket, megjeleníteni a kisebbségi érdekeket és 

tájékoztatni a nyugat-európai országokat – mondta, hozzátéve: ez érvényes az Európai 

Parlamentre, az Európa Tanácsra, a bilateriális egyezményekre egyaránt. Vincze Loránt, a 

FUEN elnöke azt mondta: a kisebbségvédelemben ritka a látványos siker, de a civil 

szervezet a maga eszközeivel lépésről-lépésre igyekszik előre haladni. Lobbi-szervezetként 

azt szeretnék, ha európai keretben a nemzeti kisebbségek védelméről több szó esne és 

megszületnének a szükséges intézkedések – mondta, hozzátéve: megoldatlan kérdések ma 

már elsősorban ebben a térségben vannak. Fontosnak tartotta, a védőintézkedések 

olyanok legyenek, hogy a kedvezőtlen demográfiai folyamatokat legalább megállítsák. Az 

uniót illetően nagy lehetőségként tekintettek a Lisszaboni Szerződésben rögzített európai 

polgári kezdeményezésre. Ugyanakkor ez az eszköz nem úgy működik, ahogy kellene – 

jegyezte meg. Kitért azon célkitűzésükre is, hogy a többség-kisebbség között megrekedt 

párbeszédet kimozdítsák, ami különösen jellemző Erdélyben, de hasonló problémák 

vannak Felvidéken is. Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnöke 

kiemelte: az elmúlt 100 év nem kényeztette el a kisebbségi sorsra jutott magyarokat. 

Közösség legyen a talpán, amelyik képes ezt túlélni, és a következményeket a mai napig 

érzik. A rendszer kishitűségre szoktatta őket – állapította meg, hozzátéve: jogaikért akkor 

tudnak eredményesen fellépni, ha tudatában vannak annak, hogy mi jár nekik. Kifejtette: a 

magyar nemzeti kisebbség jogilag Szlovákiában nem létezik, nem ismerik el őket 

államalkotó nemzetiségként. Ez ugyanakkor megilletné őket – rögzítette. Kitért arra is, 

hogy a kisebbségi közösségek számára azokat a jogköröket nem biztosítják, amelyek a saját 

ügyeik intézésében való érdemi részvételt lehetővé tenné. Csak látszatra van beleszólásuk, 
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a parlamentben a nemzetiségi képviselőknek ellenzékben csak elenyésző lehetőségeik 

vannak. 

 

A Kárpát-medencei Autonómia Tanács a „nem" szavazatra buzdít 

A népszavazáson való részvételre és a nemmel való szavazásra buzdít a Kárpát-medencei 

Autonómia Tanács (KMAT) – mondta Tőkés László, a KMAT újraválasztott elnöke a 

testület kétnapos ülését követő szombati sajtótájékoztatón, Budapesten. A KMAT 

felmérése megállapította, hogy a számszerű kisebbségben élő, őshonos magyar nemzeti 

közösségek a környező országokban másodrendű állampolgárokként élnek, a 

szóványosodással és asszimilációval szemben védtelenek. A politikus elmondta: a KMAT 

állásfoglalást fogadott el a kényszerbetelepítés elleni népszavazásról. Hozzátette: 

egyetértenek Orbán Viktor miniszterelnökkel abban, hogy a problémákat helyben kell 

megoldani, ezért nem az elvándorlás jogát, hanem az otthonmaradás jogát támogatják. A 

helyben maradás a környező országokban élő magyar kisebbségeknek olyan európai érték, 

amihez ragaszkodniuk kell – hangsúlyozta. „Mi nem vagyunk kivándorlók, mi otthon 

szeretnénk megoldani a problémáinkat” – jelentette ki, hozzátéve, hogy ezért teljes szívvel 

tudnak csatlakozni a népszavazás ügyéhez és egyértelműen nemmel felelnek a feltett 

kérdésre. Közölte: a népszavazáson való részvétellel a kettős állampolgárság 

valóságtartalommal telik meg, és szélesedik az újrahonosított magyarok jogköre azzal, 

hogy részt vehetnek a voksoláson. Az állásfoglalást – amelyet a sajtótájékoztatón is 

kiosztottak – aláírta az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT), az Erdélyi Magyar Néppárt, a Magyar Polgári Párt, a Magyar Közösség Pártja, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Szövetség, a Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a 

Vajdasági Magyar Demokratikus Közösség, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közössége, valamint a Kárpátaljai Magyarok Kulturális Szövetsége. Ebben azt írták: 

erőszakos támadás zajlik Európa ellen, humanitárius köntösben, ezért útját kell állni „az 

önsorsrontó brüsszeli politikának”. Az állásfoglalás szerint „az illegális bevándorlók 

inváziója Európa történelmének legsúlyosabb válságát jelenti, mely középtávon az egész 

európai kultúrát eltűnéssel fenyegeti”. Hozzátették: az elmúlt egy évben beigazolódott, 

hogy „az idegen kultúrájú, beilleszkedésre a legkisebb hajlandóságot sem mutató, saját 

normáik a befogadó társadalmakra ráerőltetni igyekvő betolakodók a közbiztonság 

radikális megromlását, terror-fenyegetést, a ‘no-go’ zónák megszaporodását hozzák 

magukkal”. Mint írták, „a brüsszeli vezetőség politikája semmilyen kilátással nem 

kecsegtet, hiszen az Európába kívánkozó tömegek eltartására a kontinens egyszerűen 

képtelen, a kötelező kvótarendszer azon túl, hogy súlyosan sérti az érintett országok 

szuverenitását, nem old meg semmit”. Arra a kérdésre, hogyan tudják ösztönözni az 

erdélyi magyarokat a népszavazáson való részvételre, Tőkés László a sajtótájékoztatón 

kifejtette: az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Néppárt aktívan 

kampányol, nagy szerepet vállaltak a külhoni magyarok választási regisztrációiban, 
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segítenek az azonosító nyilatkozatok kitöltésében és a demokráciaközpontokban gyűjtik a 

levélszavazatokat. Sajnálatosnak nevezte ugyanakkor, hogy a Romániai Magyar 

Demokrata Szövegség „visszafogottan” kampányol. Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

elnöke is arról beszélt, aktív segítséget nyújtanak a választópolgároknak. Jelezte: azért is 

fontos a részvétel, mert „amit Brüsszel a kvótarendszerrel gerjeszt”, az a rend felbomlása, a 

demokratikus alapértékek megkérdőjelezése felé vezet, ez pedig ellentétes a SZNT 

céljaival. Mi a rend fenntartásában, a demokrácia elmélyítésében vagyunk érdekeltek, 

mert nem tudjuk elérni a kívánt autonómiát, ha káoszba torkollik a válság – jegyezte meg. 

Arra a kérdésre, milyen részvétel várható a népszavazáson, Tőkés László azt mondta, az a 

céljuk, hogy „semmiképp se rontsa” a külhoni magyarok szavazata a magyarországi 

szavazatok arányát, de nem zárta ki, hogy Erdélyben és a Délvidéken a magyarországinál is 

nagyobb lesz a részvétel. Kiss Igor a Vajdasági Magyar Demokrata Párt képviseletében azt 

mondta, körülbelül 30 ezer délvidéki regisztrált a népszavazásra, és az ottaniak 

magukénak érzik a kérdést, mivel a menekültek balkáni útvonala arra vezet, így naponta 

találkoznak velük. Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

elnöke azt emelte ki, a kérdés tulajdonképpen arról szól, hogy lesz egy keresztény Európa 

vagy nem lesz. Darcsi Karolina, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség alelnöke, Kőrösi 

Ildikó, a Magyar Közösség Pártja alelnöke, valamint Tari István, a Vajdasági Magyar 

Demokratikus Közösség képviseletében szintén a részvétel fontosságát emelte ki. 

 

Potápi: a magyar kormánynak fontos a horvátországi magyar 
közösség 

A magyar kormány számára fontos a horvátországi magyar közösség és annak megőrzését 

kiemelt célnak tartja - mondta a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten. Potápi 

Árpád János a Nemzetpolitikai Kutatóintézet Horvátországi magyarok a 2016-os 

választások után címmel rendezett konferenciáján kiemelte: a magyarság szempontjából 

fontos voksolás után vannak. Az egyik legnagyobb arányban ezen a területen fogy a 

magyar népesség. 2011-ben még több mint 14 ezren vallották magukat magyarnak, 

ugyanakkor az elvándorlás miatt valószínűsíthető, hogy ez a szám ma már kevesebb. Csak 

remélni lehet, hogy a Nyugat-Európában dolgozók nem végleges kitelepülők - jegyezte 

meg. A magyar kormány számára fontos közösségről van szó - emelte ki az államtitkár, 

hozzátéve: az őshonos magyar kisebbség a honfoglalás óta ugyanazon településeken él itt, 

ezért is fontos a megőrzésük. A migrációs válságról szólva rámutatott: miután a 

magyarországi útvonalakat lezárták, azok alapvetően a Nyugat-Balkánra tevődtek át, és 

nem mindegy Horvátország hogyan áll ehhez a kérdéshez. A V4-ek mellett a szomszédos 

országokkal is szoros szövetségben kell állni, és az a véd- és dacszövetség, amit a magyar 

kormányfő említett, fontos lenne, ha Horvátországgal, Szerbiával, és Romániával is 

megvalósulhatna - fejtette ki. Horvátországban szeptember 11-én tartottak előrehozott 

választásokat, a garantált kisebbségi képviselői helyet a Horvátországi Magyarok 

M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

  



 

 

 

 

 

 
5 

Demokratikus Közössége (HMDK) szerezte meg, több mint 53 százalékkal. A Magyar 

Egyesületek Szövetségének jelöltje a szavazatok 46,98 százalékát szerezte meg. Jankovics 

Róbert, a HMDK parlamenti képviselője azt mondta: Horvátországban nyolc kisebbségi 

képviselőt választanak, s ezt 1992 óta a magyarok is megtehetik. Jogaik egyenrangúak a 

többi parlamenti képviselőével. Megjegyezte: bár a magyarság száma csökken, de a 

szavazópolgárok száma mégis folyamatosan nő.  A részvétel a magyarság esetében kétszer 

akkora volt, mint az utána következő kisebbségnél. A szórványban soha nem született még 

ennyi szavazat, mint most - hangsúlyozta. Úgy vélte, az a bizalom, amit most 

megszereztek, felhatalmazást ad az előző évek hibáinak kijavítására. Olyan közösségről 

van szó, amely vállalja magyarságát és hajlandó is ezért tenni - jelentette ki 

 

Ismét a SZÁT elé kerülhet Biró Zsolt Hargita megyei képviselői helye 

Az udvarhelyszéki RMDSZ csütörtöki bővített küldöttgyűlésének felszólalói 

egybehangzóan arra kérték a Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) tagjait, bírálják felül azt a 

korábbi döntését, hogy Biró Zsolt a széki szervezetnek járó befutó helyre kerüljön a 

Hargita megyei képviselőjelölti listán. Az udvarhelyszéki RMDSZ a jelöltaspiránsok 

rangsorolására hívott össze a bővített küldöttgyűlést csütörtök délutánra. Az ülést 

megelőzően 15 udvarhelyszéki polgármester beadványban kérte az RMDSZ 

döntéshozóitól, hogy Biró Zsolt ne a Hargita megyei listára kerüljön. Azzal érveltek: nehéz 

lesz arra kérni a szövetséggel szimpatizáló választókat, hogy az MPP jelöltjét juttassák be a 

parlamentbe. Bíró Barna Botond udvarhelyszéki ügyvezető elnök elmondta, ugyanígy 

érveltek a küldöttek a Kelemen Hunor szövetségi elnök jelenlétében elhangzó 

felszólalásaikban. Tájékoztatása szerint kérésüket Verestóy Attila, az udvarhelyszéki 

RMDSZ elnöke, a SZÁT tagja fogja az operatív döntéshozó testület elé terjeszteni, a 

szenátor ugyanis egyben a Hargita Megyei Egyeztető Tanács soros elnöke is. Nagy Zoltán 

ügyvezető alelnök, a Szövetségi Állandó Tanács titkára elmondta: arra még nem volt 

precedens, hogy SZÁT felülbírálja egy korábbi döntését. Ugyanakkor megerősítette, a 

Hargita Megyei Egyeztető Tanács elnökének, aki jelen esetben Verestóy Attila, lehetősége 

van testület elé terjeszeni a kérést. A SZÁT szeptember 30-án véglegesíti a képviselői és 

szenátori listákat. Nem látja akadályát annak Kelemen Hunor, hogy a Szövetségi Állandó 

Tanács (SZÁT) újra megvitassa: a Maros vagy a Hargita megyei RMDSZ-es listán kapjon 

befutó helyett az MPP jelöltje. A szövetségi elnök a Maszolnak leszögezte: Udvarhelyszék 

biztos nem fog parlamenti képviselet nélkül maradni. 
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Megnyitották a Pozsonyi Magyar Szakkollégiumot 

Szeptembertől megkezdte működését a Pozsonyi Magyar Szakkollégium. Az intézmény- és 

szemeszternyitó ünnepség szeptember 21-én, szerdán volt a szakkollégiumban, Pozsony 

belvárosában, a Kapucinus utcában lévő épületben. Az intézménybe összesen 36 diák 

jelentkezett, 16-ot vettek fel, végül 15-en iratkoztak be. Az első szlovákiai szakkollégium 

megnyitásán a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára, Potápi Árpád János 

kiemelte, hogy a tavaly Újvidéken megnyitott első határon túli szakkollégiumhoz 

hasonlóan Pozsonyban is azt a célt kívánja a magyar kormány támogatni, hogy a magyar 

diákok magyar közegben élhessék mindennapjaikat, itt erősítsék meg egész életre való 

kapcsolataikat és ezzel felvértezve térjenek majd haza saját magyar közösségeikbe 

tanulmányaik befejeztével. „Én remélem, hogy a következő években, évtizedekben ez az 

intézmény jelentősen erősödni fog, és a továbbiakban a létszámot jelentősen emelni tudjuk 

és lehetőleg minél nagyobb számban tudjuk bevonzani az itteni magyar diákokat.” A 

szakkollégiumot magyarországi mintára a Diákhálózat tagjai kezdték tervezni két évvel 

ezelőtt, és a Pozsonyi Casino épületében találtak megfelelő körülményekre a szakkollégium 

létrehozására. Bauer Dávid a Pro Collegio Posoniensi Alapítvány kuratóriumának elnöke 

elmondta, eredetileg interdiszciplinárisnak képzelték a szakkollégiumot. „Azt szerettük 

volna, hogyha különböző szakirányokat tanuló diákoknak a közössége lenne, 

önkormányzati alapon működne, a diákok értenék a körülöttük zajló társadalmi 

folyamatokat, elkötelezettek lennének a szlovákiai, a felvidéki magyarságnak az irányában 

és mellette a szakmai színvonaluk is olyan magas lenne, hogy példaképül szolgálhatnak 

majd szlovákiai magyaroknak és szlovákoknak egyaránt.” Az intézmény megnyitóján jelen 

volt Menyhárt József egyetemi tanár, a Magyar Közösség Pártjának elnöke is, aki maga is 

tagja volt egy szakkollégiumnak, így ismeri annak jelentőségét egy diák jövőjét illetően. 

„Én is itt, Pozsonyban tanultam, és akkoriban lehetőség nyílt részképzésre 

jelentkezni Szegedre. Ott a Sík Sándor Egyetemi Szakkollégiumnak  voltam két évig a 

hallgatója, így tudom, hogy egy szakkollégium kiváló lehetőség arra, hogy az ember 

tanuljon, avagy akár egész életre szóló barátságokat, tapasztalatokat szerezzen. Nagyon 

drukkolok, hogy a pozsonyi intézményének is minél több hallgatója legyen, és azok, akik 

innen kikerülnek, a felvidéki magyarság értelmiségének a magját képezzék.” 

 

Intézményesített össztársadalmi magyar-magyar párbeszédet 
kezdeményez az MKP 

A Magyar Közösség Pártja új vezetése röviddel júniusi megválasztása után célul tűzte ki a 

magyar-magyar párbeszéd megindítását. A terv most konkrét formát is öltött. A párt 

Országos Tanácsa Naszvadon megtartott ülésén döntött, hogy kezdeményezi a Magyar 

Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács összehívását, mely a közösségen belüli magyar-

magyar párbeszéd intézményeként az együttgondolkodás fóruma kíván lenni. „A célunk, 
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hogy együttgondolkodással jövőképet adjunk a magyar közösségnek” – indokolta a döntést 

Menyhárt József, a párt elnöke. „Az elmúlt évtizedekben riasztó méreteket öltött a 

magyarság fogyása, 110 ezerrel csökkent a lélekszámunk, égető szükség van tehát arra, 

hogy beszéljünk a közösségen belül a megmaradás lehetőségeiről” – fogalmazott az 

Országos Tanács ülése után a döntést ismertetve a párt elnöke, Menyhárt József, aki 

szerint nem csupán „pártbeszédre” van szükség, ennél sokkal szélesebb körben kell 

megvitatni a felvidéki magyarságot érintő kérdéseket, mégpedig az országos jelentőségű és 

szervezettségű intézmények részvételével. A Magyar Érdekképviseleti és Egyeztető Tanács 

összehívására az Országos Tanácstól az MKP elnöksége kapott felhatalmazást, s az 

elképzelések szerint még az ősszel megtartanák az első fordulóját a találkozónak. Ez 

tehát csak a kezdet lenne, hiszen az az elképzelés, hogy a találkozók folyamatosan, több 

témát megvizsgálva zajlanának. Első körben a legfontosabb, a gazdaságot, az oktatásügyet 

és a kultúrát érintő kérdések kerülnének terítékre. Az egyeztetés meglehetősen széles 

körben folyna, hiszen Őry Péter, az Országos Tanács elnökének tájékoztatása szerint a 

tanácskozásra meghívást kapnak az országos szervezettségű intézmények, civil és szakmai 

szervezetek vezetői, a kormány magyar tagjai, a parlament magyar képviselői – pártoktól 

függetlenül, a megyei képviselők, a jelentősebb magyar többségű városok polgármesterei, s 

az egyház képviselői. „A fogyás akkora mértékű a magyar közösségen belül, hogy meg kell 

kezdeni az együttgondolkodást” – fogalmazott Őry Péter, hozzátéve, ilyen jellegű 

kezdeményezés eddig nem volt, az intézményesített forma a párbeszédnek egy új keretet 

adhat. A párt elnöke is azt hangsúlyozta, az MKP felé folyamatosan érkezik a civilek és a 

választók részéről is az a kívánalom, hogy a magyar közösség ügyeiről beszélni kell, s 

keresni kell a jobbításnak a lehetőségeit. „Ez a párbeszéd egy új korszak kezdetét jelenti. A 

felvidéki magyarság fokozatosan veszíti el életterét, a közösség egyre inkább hitehagyott, 

jövőképet kell számára nyújtani” – fogalmazott a pártelnök, aki szerint szakmaiság 

tekintetében nem áll rosszul közösségünk, a gondokat azonban számba kell venni, meg kell 

fogalmazni az elképzeléseket - egy-egy terület neves szakértőit is bevonva a munkába –, s 

szakmai elképzelések mellé oda kell rendelni a politikát is. Az első tanácskozás 

időpontjáról és a meghívottakról később tájékoztat a párt. 

 

Pásztor István: A VMSZ kampánya nem ellentétes a szerb kormány 
álláspontjával 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) magyarországi kvótareferendumra vonatkozó 

kampánya semmilyen módon nem áll ellentétben a szerb kormány migránsokra vonatkozó 

hivatalos álláspontjával - hangsúlyozta Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt 

elnöke a Politika című szerb napilap keddi számában megjelent interjúban. A VMSZ 

mozgósító kampánya során azt kéri a kettős állampolgársággal rendelkező vajdasági V
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magyaroktól, hogy az október 2-i népszavazáson szavazzanak nemmel, és utasítsák el a 

kötelező betelepítési kvótákat. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott: a 

vajdasági magyarok is a magyar nemzet részei, a kvótareferendum pedig nemzeti ügy, 

mert arról szól, hogyan zajlik majd az élet a magyarlakta területeken. Ez alapvető, a 

magyarok életére vonatkozó kérdés, és nem meglepő, hogy a VMSZ csatlakozott a 

kampányhoz - tette hozzá. Pásztor István magyarázata szerint a népszavazás kérdése arra 

vonatkozik, az állampolgárok egyetértenek-e azzal, hogy azokat a migránsokat, akik 

illegálisan léptek be az Európai Unió területére, Brüsszel a tagországok beleegyezése 

nélkül, egy meghatározott kvóta alapján az EU területén elossza. "Ennek a kérdésnek nincs 

köze a szerb kormány migránsokra vonatkozó álláspontjához. (.) Ugyanakkor bizonyos 

szempontból számunkra is érdekes lehet, még ha mi csak a csatlakozás fázisában vagyunk 

is. Figyelembe véve azt a folyamatot, amely előttünk áll, elképzelhető, hogy valaki 

Brüsszelben úgy dönt, a kvóták is ennek a folyamatnak részét képezik majd" - tette hozzá a 

politikus, majd úgy folytatta: az utóbbi hónapokban az európai politikában fejetlenség volt 

tapasztalható ebben a kérdésben, így az sem kizárható, hogy a kérdés Szerbia számára is 

aktuálissá válik. Pásztor István szerint meg kell különböztetni azokat, akiknek veszélyben 

van az életük és a biztonságuk az országukban dúló háború miatt, mert nekik az uniós és a 

nemzetközi jog alapján joguk van a védelemre. Hozzáfűzte azonban, hogy az utóbbi több 

mint egy évben inkább gazdasági bevándorlók áramolnak Európába, akik a határátlépésre 

vonatkozó minden szabályt megszegnek, és az európai uniós politika egyre kevésbé tudja 

ezt kezelni. A Vajdasági Magyar Szövetség egy hete minden nap tájékoztatási fórumokat 

tart a vajdasági településeken, és arra buzdítja a magyar állampolgársággal is rendelkező 

vajdaságiakat, hogy vegyenek részt a referendumon, és szavazzanak nemmel. Az 

előadásokat a VMSZ politikusai mellett történészek és egyházi személyek tartják. A 

mintegy negyedmilliós vajdasági magyarságnak körülbelül a fele rendelkezik kettős 

állampolgársággal. A levélszavazatokat hétfő óta lehet leadni a kijelölt külképviseleteken. 

 

Óbecse: Ifjúsági nemzetpolitikai szeminárium a magyarságot érintő 
kérdésekről 

A migránsválságról, Szerbia európai uniós integrációjáról, a magyar nemzetpolitika 

céljairól, valamint a szülőföldön való boldogulás lehetőségeiről tartottak előadást 

szombaton Óbecsén a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) Ifjúsági Fóruma és a Fidelitas 

háromnapos nemzetpolitikai szemináriumán. Fehér Szabolcs, a VMSZ Ifjúsági Fórumának 

elnöke szombaton elsősorban a migránsválság vajdasági következményeire hívta fel a 

figyelmet. Hangoztatta, hogy a vajdaságiak "a saját bőrükön" érzik a migráció hatásait, 

ezért mindenkit az október 2-i népszavazáson való részvételre, illetve a nemleges válasz 

bekarikázására buzdított. A migránsválság következményeiről, illetve az EU-s politika 

tanácstalanságáról értekezett Böröcz László, a Fidelitas elnöke is. Szerinte Európa nem 

tudja kezelni a kérdést, ugyanakkor nem Európában, hanem a helyszínen kell megoldani a 
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problémákat. A migráció következményei Európára című panelbeszélgetésen Fremond 

Árpád, a VMSZ alelnöke felhívta a figyelmet arra, hogy pártja lakossági fórumokon hívja 

fel a figyelmet a migráció kulturális következményeire. A VMSZ határozott álláspontot 

képvisel, miszerint nemmel kell szavazni a kvótanépszavazáson. A VMSZ a válság kezdete 

óta hirdeti, hogy a rászorulóknak segíteni kell, de a szerbiai állampolgárok biztonsága nem 

válhat másodrangúvá. A konferencián előadást tartott Martonyi János volt 

külügyminiszter, aki hangsúlyozta: a magyar nemzetpolitika évekkel ezelőtt felismerte, 

hogy az európai integráció a nemzetegyesítés lehetséges módja. Emellett az unió bővítése, 

Szerbia felvétele Magyarország stratégiai, biztonságpolitikai kérdése is - fogalmazott. 

Leszögezte, hogy a kisebbségek akkor tudnak a leginkább érvényesülni egy országban, ha 

kormánypozícióba kerülnek, mint a VMSZ most Szerbiában. A Vajdaság és az Európai 

Unió kapcsolatáról szóló kerekasztal-beszélgetésen Deli Andor, vajdasági származású 

európai parlamenti képviselő (Fidesz-KDNP) Martonyi János kijelentéséhez kapcsolóan 

kiemelte, hogy a kisebbségek egy adott országban hídszerepet töltenek be a többségi 

nemzet és az anyaországuk között. Hangsúlyozta, hogy ő is hasonló szerepet tölt be az 

Európai Parlamentben, ahol a magyarországi mellett a szerbiai érdekeket is képviseli, és 

így jelenlétével olyan pontok is megjelenhetnek az EP vitáiban, dokumentumaiban, 

amelyek a vajdasági magyar közösség számára fontosak. Molnár Balázs európai ügyekért 

felelős szerbiai helyettes államtitkár is aláhúzta, mennyire fontos, hogy a VMSZ a szerb 

kormány része, hiszen így részt tud venni a fontos döntésekben. Mint mondta: van némi 

"bővítési fáradtság" az EU-n belül, de úgy lehet napirenden tartani a kérdést, ha az adott 

ország, jelen esetben Szerbia teljesíti a csatlakozási követelményeket. Hasonló véleményen 

volt Prőhle Gergely nemzetközi és európai uniós ügyekért felelős volt helyettes államtitkár, 

aki szerint az EU pozitívan értékeli az európai határok védelmében tett szerb lépések 

fokozását. Emellett alapvető geopolitikai viszonyok szempontjából is fontossá válhat 

Szerbia, hiszen a Nyugat mellett jó viszonyt ápol Oroszországgal is. A Vajdaságban rejlő 

lehetőségek című panelbeszélgetésen Kántor Zoltán, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

igazgatója az autonómia létrehozását emelte ki a közösségek megmaradásának egyik 

kulcspontjaként. Felhívta a figyelmet arra, hogy Vajdaságban már létrejött a személyi elvű 

autonómia, a többi határon túli magyar közösségben azonban ez még nem valósult meg. 

Kulcskérdés a kis régiók autonómiájának fejlesztése, valamint a települések 

magyarságának revitalizálása - hangoztatta. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár kiemelte, hogy a szülőföldön való megmaradáshoz az oktatás 

támogatása mellett gazdasági támogatásra is szükség van. Emlékeztetett arra: 

államtitkársága 2012 óta tematikus éveket szervez, kezdetben az oktatás állt a 

középpontban, ám az idei év már a fiatal vállalkozók éve. 
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Tanévnyitó ünnepség a Rákóczi-főiskolán 

A hagyományokhoz híven a beregszászi református templomban tartotta tanévnyitó 

ünnepségét a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és annak Felsőfokú 

Szakképzési Intézete szeptember 23-án. Elsőként Maksai Attila, a Beregszászi Református 

Egyházközség lelkipásztora, a főiskola lelkésze köszöntötte a jelenlévőket. Orosz Ildikó 

rektor tanévnyitó beszédében a tanévzáró óta történt eseményekről, az új tanév 

feladatairól, a 2016-os felvételi eredményekről számolt be. Beszédében elmondta, hogy a 

főiskolán további infrastrukturális fejlesztések mennek végbe: jó ütemben zajlik a 

szakképzési intézet beregszászi és nagydobronyi kollégiumának építése. A tervek között 

szerepel egy sportcsarnok és gyümölcstermesztési telep kialakítása. A főiskola rektora 

arról is beszámolt, hogy ebben az évben a munkaerőpiacon nagyon keresettek voltak a 

főiskola végzősei. Ez annak köszönhető, hogy Kárpátaljáról közel 200 pedagógus vállalt 

külföldön munkát, mintegy 80 pedagógusi állás máig betöltetlen. Orosz Ildikó tanévnyitó 

beszédében bejelentette, hogy összesen 1081 hallgató, köztük BSc-képzésen 93 elsős kezdi 

meg a 2016/17-es tanévet a Rákóczi-főiskolán. A Felsőfokú Szakképzési Intézet öt szakján 

90 elsős kezdi meg tanulmányait. Az Ukrajnában nem akkreditált magyarországi 

kihelyezett képzésekre összesen 64-en nyertek felvételt. A rektor arról is beszámolt, hogy a 

főiskola fennállása óta először ösztöndíjban részesülnek az intézmény nappali tagozatos 

hallgatói. A levelező képzésben részt vevő hallgatóknak ezentúl nem kell tandíjat fizetniük. 

Orosz Ildikó az elsősökhöz szólva megfogalmazta, hogy ők őrhelyen állnak, a magyar 

kultúra tüzét őrzik, ugyanis vállalták, hogy itthon maradnak, s nem választottak külföldi 

oktatási intézményt. A tanévnyitón harmadik alkalommal nyújtották át a főiskola 

tudományos tanácsa által létrehozott Rákóczi-díjat, amely az önálló kárpátaljai magyar 

nyelvű felsőoktatás létrejöttének, a főiskola megmaradása és fejlesztése érdekében döntő 

szerepet vállaló személyek tevékenységének elismerése. A díjat minden évben két személy 

– egy anyaországi vagy külföldi és egy kárpátaljai – kaphatja. A főiskolai tanács 

határozatának értelmében 2016-ban a magyarországi díjazott Naszvadi György, a Magyar 

Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója, a kárpátaljai díjazott pedig Milován Sándor, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnöke lett 

 

Egyhetes magyar program Eszék-Baranya megyében 

Magyarország eszéki főkonzulátusa harmadik éve szervezi meg ezt a rendezvénysorozatot 

azzal a céllal, hogy mind többen megismerjék Magyarországot, a magyar kultúrát, a 

Magyarországgal közös gazdasági lehetőségeket. De ugyanúgy fontosnak tartják azt is, 

hogy újabb kapcsolatokat teremtsenek Magyarország és Horvátország civil szervezetei, a 

tudományos és gazdasági élet képviselői között, valamint a turizmus és a sport területén. 

Az eseménynek ezúttal is kiemelt célja volt, hogy Magyarországot és a Horvátországban 
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élő magyar kisebbséget országszerte, de különösen Eszék-Baranya megyében is barátnak, 

partnernek és fontos nemzeti értéknek tekintse a többségi nemzet. Az emlékév jegyében 

Magyarország eszéki főkonzulátusa szervezésében, a „Zrínyi Miklós–Szigetvár 1566” 

emlékév magyar kormány által létrehozott emlékbizottsága, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium, valamint Eszék város támogatásával került sor Eszéken a Zrínyi 1566 

című rockmusical bemutatására. Az akkori eseményeket érzelmekre hatóan és 

lendületesen bemutató produkció történelmi témája, dalainak, valamint a benne szereplő 

énekesek és színészek nagyszerű előadása révén egy felejthetetlen élményben volt része 

mindazoknak, akik megnézték az előadást az eszéki sportcsarnokban. A közönséget De 

Blasio Antonio főkonzul mellett dr. Hóvári János, a Zrínyi Emlékbizottság elnöke és dr. 

Zoran Juranić akadémikus, a Horvát Tudományos Akadémia Zenetudományi és 

Zeneosztályának a tagja is köszöntötte. A szónokok az emlékév kapcsán többek között 

hangsúlyozták, hogy a várkapitány és a szigetvári hősök helytállása és cselekedete arra 

kötelezi az utókort, hogy ismerjék meg és ápolják Zrínyi Miklós életét és hagyatékát. 

Hóvári szerint a Zrínyiek hagyatéka arra is emlékeztet bennünket, hogy közös sorsunk a 

kölcsönös tiszteletre is kötelez bennünket. 
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