
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2016. 41. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Aktívabbak voltak a külhoniak a magyarországi szavazóknál 

Befejeződött a levélszavazatok, valamint a külképviseleteken leadott szavazatok összesítése 

is, így múlt héten megszületett a kvótanépszavazás egyelőre még nem hivatalos 

végeredménye. Pállfy Ilona, az NVI elnökének tájékoztatása szerint a 274 627 választási 

névjegyzékben regisztrált, határon túl élő, állandó magyarországi lakcímmel nem 

rendelkező állampolgártól 154 ezer levélszavazat érkezett. Ez nem sokkal marad el a 2014-

es parlamenti választáson való részvételtől, amikor 158 ezer külhoni magyar voksolt. A 

most leadott 154 ezer levélszavazatból 130 ezer tartalmazott érvényes szavazati iratot. 

Összességében tehát 15,4 százalék volt az érvénytelen szavazási irat, ami magas arány 

ugyan, de jobb, mint a 2014-es országgyűlési választásokon, amikor 158 ezerből 128 ezer 

volt érvényes. A magas érvénytelenség oka, hogy a levélszavazásánál nagyon könnyű 

formai hibát véteni. Ha minden szavazási irat érvényes lett volna, a levélszavazók körében 

több mint 50 százalékos lett volna a részvételi arány. A külhoniak által leadott érvényes 

szavazási iratok aránya 47,6 százalék, mely szám ugyancsak magasabb, mint az 

anyaországi 41,31 százalékos részvételi arány. A határon túliak körében is elsöprő 

többséggel nyertek a nemek: az NVI honlapja szerint kevesebb, mint 1000 igen és 129 ezer 

nem érkezett, 99,2 százalék utasította el a kvótákat. A legtöbb szavazat Romániából 

érkezett, 139 ezer regisztrált szavazóból csaknem 60 ezer, Szerbiából 18 ezren voksoltak. A 

kettős állampolgárságot tiltó országokból 1169 levélszavazat jött – ebbe a kategóriába 

tartozik Szlovákia és Ukrajna is. Ezen kívül csaknem 44 ezer olyan voks is érkezett, 

melynél e-mailes értesítési címet adtak meg – azt azonban nem lehet tudni, hogy ennél 

milyen arányban oszlanak meg a szavazatok az egyes külhoni régiók szavazói között. 

Az NVI-ben kézzel is megszámolják a levélszavazatokat, ezután tudják a végleges adatokat 

– a tervek szerint kedden – benyújtani a Nemzeti Választási Bizottságnak, amely kiállítja 

az eredményről a jegyzőkönyvet, a jogorvoslati határidők lejárta után pedig megállapítja az 

országos népszavazás végeredményét. 

 

„Erősítenünk kell a szabadság kultúráját!” 

 Erdély-szerte megemlékezéseket tartottak csütörtökön az 1848–1849-es forradalom és 

szabadságharc véres megtorlása és a 13 aradi vértanú kivégzésének 167. évfordulója 

alkalmából. A központi rendezvényt – mint minden évben – Aradon tartották, ahol a 

program a hagyomány szerint szentmisével kezdődött a belvárosi római katolikus 

templomban, melyet Kovács Péter gyulai esperes-plébános, általános püspöki helynök 

celebrált. Ezt követően a megemlékezők a Szabadság-szoborhoz vonultak. A 

megemlékezésen elsőként felszólaló Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke arra mutatott rá, 

hogy egyetlen európai nemzetet sem kímélt meg a történelem attól, hogy meg kelljen 

vívnia a maga szabadságharcát. „A nemzetté válás és a szabadság iránti vágy, valamint az 

E
rd
é
ly

  

M
a

g
ya
ro
rs
zá
g

  



 

 

 

 

 

 
3 

abból fakadó szabadságharc párost alkotott a népek történelmében, különösen a francia 

forradalomtól kezdődően. Ez alól nem voltunk, nem is lehettünk kivételek mi, magyarok 

sem” – fogalmazott Kelemen Hunor. Hangsúlyozta, az aradi 13 vértanú 

áldozatkészségének és mártírhalálának példája ma is aktuális a kisebbségi sorban élő 

erdélyi magyarság számára. Kelemen Hunor szerint arra kötelez bennünket a 13 aradi 

vértanú áldozata és emléke, hogy minden választásunkkal, minden cselekedetünkkel, nap 

mint nap, nemzedékről nemzedékre a szabadság kultúráját, a szabadság feltétel nélküli 

szeretetét erősítsük. Az Aradi Hírek portál tudósítása szerint Gheorghe Falcă, Arad 

polgármestere is köszöntötte a megemlékezés résztvevőit. Beszédében azt hangsúlyozta, 

hogy míg 20 évvel ezelőtt a '49-es mártírok megemlékezésén való részvétel a megosztást 

jelentette a románság számára, ma már az összetartozás jeleként értékelik. Kalmár Ferenc, 

Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos beszédében 

azt emelte ki: a 21. századi kihívásokkal csak összefogással tudhat szembenézni Közép-

Európa. „Nemcsak gazdasági, hanem látjuk a migrációs kérdést is, amelyekre nem lehet 

megfelelő választ adni egyenként, hanem feltétlenül szükséges az összefogás, minimum a 

térségbeli összefogás” – idézte a politikust az aradi hírportál. A Zala György alkotta 

emlékműnél megtartott megemlékezést követően 16 órakor a Vesztőhelyen tisztelegtek a 

vértanúk előtt, a program szerint pedig 18 órától az aradi állami színházban Tóth-Máthé 

Miklós A nagyrahivatott című darabját mutatták be. 

 

Választások: nem indul az EMNP, függetleneket támogathat 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) nem állít jelöltlistákat a decemberben tartandó 

parlamenti választásokra – döntötte el pénteki kolozsvári ülésén a párt országos 

választmánya. A választmány ugyanakkor biztosította annak a lehetőségét a megyei 

szervezetei számára, hogy az országos elnökség egyetértésével független jelölteket 

támogassanak. Szilágyi Zsolt EMNP-elnök az MTI-nek elmondta, belátták, hogy a 

Romániában hat százalékot kitevő magyarság két – egymással versenyző – pártja nem 

lépheti át az ötszázalékos választási küszöböt. Hozzátette, hogy az alternatív küszöb 

azoknak a pártoknak is biztosítja a parlamenti bejutást, amelyek négy megyében legalább 

húsz százalékos szavazatarányt érnek el, de szerinte ezt is az RMDSZ kedvéért iktatták a 

törvénybe, és az RMDSZ-re méretezték. Úgy vélte: két magyar alakulat az alternatív 

küszöböt sem teljesítheti. „Több helyi szervezet is jelezte, hogy jöhetnek olyan független 

jelöltek a támogatásunkat kérni, akik közel állnak a néppárthoz, és megjelenítik 

értékeinket és céljainkat. A helyi szervezeteink úgy vélték, hogy a bejutás esélyét 

megvillantó független jelöltek támogatást érdemelnének. A választmány egyetértett azzal, 

hogy a megyei szervezetek javaslatot tehetnek az országos elnökségnek, amelynek 

egyetértésével támogathatnak független jelölteket” – nyilatkozta az elnök. Úgy vélte, már a 

következő héten döntés születhet független jelöltek támogatásáról, hiszen október 26-ig 

kell iktatni a jelöltségeket, és előtte a támogató aláírásokat is össze kell gyűjteni. Szilágyi 
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Zsolt emlékeztetett rá, hogy a nyár folyamán levélben kérte Kelemen Hunort, az RMDSZ 

elnökét: találják meg a módját annak, hogy mindegyik magyar párt vagy szervezet „egy 

irányba húzhatja a politikai képviselet szekerét”. „Tudomásul vettük, hogy az RMDSZ-t 

nem érdekelték a javasolt tárgyalások, érdemi választ nem is kaptunk a megkeresésünkre. 

Ennek tudatában döntöttünk" – fogalmazott az elnök. Az RMDSZ a Magyar Polgári Párttal 

(MPP) összefogva készül a december 11-én tartandó parlamenti választásokra. A szövetség 

Kovászna és Maros megyében ajánlott fel jelöltlistáin egy-egy befutónak számító helyet az 

MPP politikusai számára. 

„Nem meglepő a döntés, én a júliusban megszervezett EU-táborban mondtam, hogy a 

döntés formailag nincs meghozva, de várhatóan az EMNP nem indul, és függetleneket 

támogat" - reagált az RMDSZ ügyvezető elnöke, a szövetség parlamenti választási 

kampányfőnöke a Néppárt választmányának erre vonatkozó pénteki döntésére. 

"Mindenképpen méltányolandó a döntésük, két szempontból: az egyik, hogy nem rontják a 

magyar képviselet esélyeit azáltal, hogy jelölteket indítanak. A másik, hogy a 2012 óta 

megszervezett választások eredményeiből a következtetéseket levonva felismerték, hogy 

egy újabb választási kudarcba futna bele indulás esetén a Néppárt, és ezt megpróbálják 

elkerülni" - vélekedett az Kovács Péter. Arra a kérdésre, hogy saját jelöltjeinek vetélytársait 

látná az RMDSZ az EMNP által támogatott esetleges független jelöltekben, Kovács Péter 

elmondta, hogy egyelőre nem tudni, hogy az EMNP támogat vagy sem független jelöltet. 

"Szeptember folyamán, amikor az RMDSZ-ben lezajlott a jelöltállítás, többször 

hangsúlyoztuk, hogy olyan jelöltjeink vannak, olyan jelölteket nevesítünk, akik a magyar 

ügy elkötelezettjei. Majdnem ezt a megfogalmazást alkalmazta az EMNP is 

közleményében, amikor azt írta, hogy a nemzeti ügy elkötelezettjeit támogathatják. Kérjük 

az EMNP megyei szervezeteit, döntsenek úgy, hogy az RMDSZ jelöltjeit támogatják, hiszen 

megfelelünk annak az elvárásnak, amit ők megfogalmaztak. A magyar ügy elkötelezettjei 

vagyunk" - mondta az RMDSZ ügyvezető elnöke. 

 

Hétfőn iktatja támogatói aláírásait az RMDSZ  

Az RMDSZ hétfőn 16 órakor iktatja támogatói aláírásait a Központi Választási Irodában, 

Bukarestben. Kovács Péter ügyvezető elnök pénteki tájékoztatója szerint bőven 200 ezer 

feletti támogatói aláírást gyűjt össze a Szövetség, amelyről úgy véli: arra jogosítja fel az 

RMDSZ-t, hogy erőteljesen folytassa felkészülését a parlamenti választásokra. „Egészen 

pontos végleges adatokkal még nem tudunk szolgálni, hiszen a hétvége folyamán is 

fogadunk aláírásokat megyei és területi szervezeteinktől. Az viszont már elmondható, hogy 

bőven kétszázezer feletti aláírással számolunk eddig. Ezúton is köszönjük minden magyar 

embernek, hogy megerősített bennünket az indulásban, összefogott velünk, a 

szövetségesünk lesz ebben a megmérettetésben is” – hangsúlyozta Kovács Péter ügyvezető 

elnök. Rámutatott: péntekig közel 180 000 aláírás érkezett meg az Ügyvezető Elnökségre: 

Bihar megyéből megközelítőleg 29 ezer, Csíkszékről megközelítőleg 20 ezer, 

E
rd
é
ly

  



 

 

 

 

 

 
5 

Gyergyószékről több mint 12 ezer, Maros megyéből megközelítőleg 35 ezer, Kolozs 

megyéből megközelítőleg 19 ezer, Szilágy megyéből több mint 16 500, Udvarhelyszékről 

pedig 16 ezer. „A szórványmegyék is teljes gőzzel készülnek a kampányra, ez visszaköszön 

az általuk összegyűjtött aláírás-számokon is: elmondható, hogy átlagosan mindenki 

túlteljesítette az előzetesen megszabottakat” – tette hozzá Kovács Péter. Arad megyéből 

több mint hétezer, Besztercéből és Fehér megyéből több mint háromezer, Hunyad 

megyéből négyezer hatszáz, Máramarosból közel négyezer, Krassó-Szörényből több mint 

ezer, Szebenből közel háromezer, Temes megyéből pedig több mint 5 600 aláírás gyűlt 

össze. „Az erős parlamenti képviselet biztosítása a célunk, ezek a számok a hitelességünket 

támasztják alá” – érvelt az ügyvezető elnök. Az RMDSZ a következő időszakban céljainak 

megfogalmazására, választási programjának bemutatására fekteti a hangsúlyt. 

 

MKP: Súlyos visszalépés a bírósági nyelvhasználat terén  

Szlovákia megsértette egyik fontos nemzetközi kötelezettségvállalását azzal, hogy a polgári 

bírósági eljárásokban az írásos bizonyítékok szlovák nyelvre fordításának költségeit az 

állam helyett immár a nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárnak kell majd viselnie – 

mutattak rá a Magyar Közösség Pártja jogi szakértői, Kőrösi Ildikó önkormányzati és 

közigazgatási alelnök, valamint Horony Ákos és Nagy Dávid jogászok. Szlovákia az Európa 

Tanács Nyelvi Chartája aláírásával 2002-től kezdve nemzetközi szerződésben vállalja, 

hogy a polgári bírósági eljárásokban a nemzeti kisebbségek feltétel nélkül használhatják az 

anyanyelvüket. Szlovákia ugyanígy vállalja, hogy ezen eljárásokban a nemzeti kisebbségek 

az írásos bizonyítékokat anyanyelvükön is benyújthatják, miközben a szlovák nyelvre 

fordítás költségeivel nem okoz többletkiadást az érintetteknek. A Magyar Közösség Pártja 

szerint bár 2016. július 1-ig a vonatkozó szlovákiai törvény és a joggyakorlat kétségeket 

ébresztett e vállalások betartásával kapcsolatban, de legalább nem álltak egyértelműen 

szemben a Nyelvi Chartával. 2016. július 1-jén azonban az említett törvény helyébe három 

új törvénykönyv lépett: a Polgári Perrendtartás, a Polgári Nemperes Eljárások 

Törvénykönyve és a Közigazgatási Perrendtartás. Az új törvények alapján immár nem 

kétséges, hogy az írásos bizonyítékok szlovák nyelvre fordításának költségeit az állam 

helyett immár a  nemzeti kisebbségekhez tartozó polgárnak kell majd viselnie. Az MKP 

szerint Szlovákia ezzel megsértette egyik fontos nemzetközi kötelezettségvállalását. „A 

charta szövegéből teljesen egyértelmű, hogy a jelenlegi módosítás – amely az érdekeltekre 

terheli a fordítások költségeit – egy nemzetközi kötelezettségvállalással ellentétes, 

hangsúlyozta Horony Ákos. A régi és az új szabályozás sajnos a már jól ismert, cinikus 

hozzáállást tükrözi: az állami szervek „felesleges anyagi tehernek“ tekintik nyelvhasználati 

jogainkat. E hozzáállás eddig „csak“ azzal járt, hogy az állami szervek nehezítették nyelvi 

jogaink gyakorlati érvényesítését. Július 1-jével azonban a cinizmus egy új fokára léptek: 

törvényileg lehetetlenné tették egyik fontos nyelvi jogunk érvényesítését, amivel ráadásul 
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súlyos költségeket okoznak a nemzeti kisebbségeknek. Nagy Dávid elmondta: a módosítás 

miatt az eljárásokban a tolmácsolás jogalapjának meghatározásakor már nem a résztvevők 

anyanyelve lesz a döntő, mert az új szabályozás az anyanyelvhasználatot az államnyelv 

ismeretének szintjéhez köti. Rámutatott: az eljárási dokumentumok fordításainak 

fizetőssé tétele esetenként komoly anyagi terhet ró azokra, akik élni szeretnének 

anyanyelvükkel, hiszen az iratok fordítása oldalanként akár 20 euróba is kerülhet, ami a 

nem ritkán több tíz oldalas dokumentumok esetében olyan jelentős költség, amely az 

eljárásban részt vevő felek egyenjogúsághoz való jogát is sérti. „Azon felül, hogy ezek a 

rendelkezések súlyosan sértik jogainkat, az igazságszolgáltatást is nehezítik, gátolják” - 

jegyezte meg. Nyelvi jogaink kapcsán az MKP  figyelmezteti az állami szervek képviselőit – 

különösen az igazságügyi minisztert –, hogy a  szlovákiai nemzeti kisebbségek tagjai 

ugyanúgy adót fizetnek az államnak, mint bármelyik más polgár, így a fordítások költségeit 

bőven megfizetik. Az MKP felháborítónak tartja, hogy olyan kisebbségellenes lépésre 

került sor, amilyenre legutóbb a Fico-Slota-Mečiar-kormány idején volt példa. Kőrösi 

Ildikó, az MKP önkormányzati ügyekért felelős alelnöke elmondta: a problematikusnak 

tartott részekre felhívják az igazságügyi tárca és a kisebbségügyi kormánybiztos figyelmét. 

„Az MKP felszólítja az igazságügyi minisztert, hogy törvénymódosítás kezdeményezésével 

haladéktalanul biztosítsa hatályos nemzetközi szerződés alapján járó bírósági 

nyelvhasználati jogainkat” – közölte.  Az MKP a szaktárca és a kormánybiztos 

felülbírálatát kéri, illetve a párt azzal az eszközzel is élni kívánnak, hogy saját 

törvénymódosítási javaslatot készítsenek elő a tárca számára. 

 

Pásztor István: Sikeres volt a vajdaságiak mozgósítása a 
kvótareferendumon való részvételre 

Elégedett a magyarországi kvótareferendum vajdasági részvételi arányával Pásztor István, 

a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Véleménye szerint az itteni emberek átérezték a 

népszavazás súlyát és sokan éltek szavazati jogukkal. Pásztor szerint ha nem is születik 

európai megoldás a migránskrízis kezelésével kapcsolatban olyan regionális megoldásra 

van szükség ami azt szolgálja, hogy Szerbia ne váljon a menekültek parkolóhelyévé. A 

vajdaságiak közül sokan levélszavazatban nyilvánítottak véleményt a kötelező betelepítési 

kvótával kapcsolatban, Magyarország Szabadkai Főkonzulátusán a 446 ide bejelentkezett 

magyar lakcímmel rendelkező személyből 413-an járultak az urnák elé, míg a Belgrádi 

Nagykövetségen a regisztrált 25 személyből 23-an nyilvánítottak véleményt. Pásztor István 

a Pannon RTV-nek adott interjújában sikeresnek ítélte meg a vajdaságiak mozgósítását a 

kvótareferendumon való részvételre: „a 31 ezer szavazóból körülbelül 18 ezren szavaztak, 

ami azt jelenti, hogy mintegy 60 százaléka azoknak akik szavazati joggal bírnak. A mi 

számunkra az volt a fontos, hogy mozgósítsuk az embereket és hogy ne rontsuk le a 
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szavazatnak az arányát. Azt gondolom, hogy javítottuk ezt az arányt. A 60 százalékos 

részvétel egy nagyon magas részvételi arány”. Pásztor szerint a vajdaságiak azért vettek 

részt többen a népszavazáson mint az anyaországiak, mert életszerű viszonyban voltak a 

migránskrízissel az elmúlt másfél évben. A veszély továbbra is itt van és erre megoldást 

kell találni – mondta a VMSZ vezetője. „Ha összeurópai megoldás nem is lesz ezzel 

kapcsolatban, de legalább egy olyan régiós megállapodás legyen, amelynek Szerbia is része 

lesz. Ez a mi számunkra a legfontosabb, hogy ne legyünk túszai ennek a történetnek, ne 

legyünk elszenvedői ennek a történetnek és ne rajtunk csattanjon az a körülmény, hogy 

Szerbia most úgy tűnik mintha parkolópályájává válna azoknak a migránsoknak, akik 

bejöttek Szerbia területére, de nem tudnak tovább haladni.” A magyar párt elnöke úgy 

fogalmazott: hogy azt látja az utóbbi hetekben Szerbia próbálja megtalálni azokat a 

megoldásokat amelyek megvédik a migránsválságtól és a vajdasági magyarok érdeke az, 

hogy ezeket meg is találja. 

 

Az aradi vértanúkra emlékezett Kárpátalja magyarsága 
Nagyszőlősön 

Vértanúink példája azt üzeni nekünk, 21. századi magyaroknak: ha meg akarunk maradni 

és szabadságunkat meg akarjuk őrizni, akkor cselekednünk kell - mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a nemzeti gyásznapi 

megemlékezésen csütörtökön Nagyszőlősön. A báró Perényi Zsigmond Ugocsa vármegye 

1849-ben kivégzett főispánjáról, felsőházi elnökről elnevezett középiskolában tartott 

központi kárpátaljai emlékünnepségen elmondott beszédében az államtitkár hangsúlyozta: 

„A hősök, akikre ma emlékezünk, különböző származású és hátterű, de egyformán magyar 

szívű férfiak voltak. Forradalmárok, akikre az áhított szabadság helyett halál, a virágzó 

jövő helyett pedig bitófa és golyó várt”. Hozzátette, mégis bátran és felemelt fővel fogadták 

az ítéletet, mert tudták: a vérrel öntözött földből új élet sarjad, és áldozatuk felszabadulást 

és boldogságot hoz majd a hazának és az utókornak. Hasonlóképp érezhetett báró Perényi 

Zsigmond, Ugocsa vármegye főispánja is, aki akkor sem tagadta a Függetlenségi 

Nyilatkozattal való azonosulását, amikor látta, hogy súlyosan fog fizetni érte - 

emlékeztetett. Az Ukrajnában dúló háború és gazdasági válság ellenére a kárpátaljai 

magyar közösségnek sikerült nem csak túlélnie és megmaradnia, de meg is erősödnie - 

mondta. A tavaly októberi ukrajnai helyhatósági választásokon tanúsított példás 

összefogásnak köszönhetően a kárpátaljai magyarság soha nem látott számban van ma 

jelen a megyei közgyűlésben, valamint a járási és városi önkormányzatokban - mutatott rá. 

Ennek kapcsán elismerését fejezte ki a kárpátaljai magyarság vezetőinek azért, hogy 

kitartó munkájuknak köszönhetően a közösség megkerülhetetlen politikai erővé vált, és - a 

szavaival - erősebb, mint valaha. „Fontos, hogy tudják: az anyaország hálás önöknek azért 
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a munkáért, amit a kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulásáért végeznek, hisz 

számunkra is kulcsfontosságú az önök megmaradása” - hangsúlyozta, emlékeztetve arra, 

hogy a magyar kormány ezért is fordít kiemelt figyelmet Kárpátaljára. „Jelentős 

támogatásban részesítjük a kárpátaljai nemzeti jelentőségű intézményeket, a magyar 

pedagógusokat, művészeti iskolák magyar tanárait, a magyar nyelven szolgálatot teljesítő 

egészségügyi dolgozókat és hitoktatókat” - közölte. A kiemelt figyelmet bizonyítja az is - 

fűzte hozzá -, hogy a tavalyi évben a magyar kormány külön kormánybiztosságot hozott 

létre Kárpátalja segítése céljából, amely szintén jelentős támogatást biztosít a térség 

számára. „Szeretném önöket biztosítani arról, hogy az anyaországra, ahogy eddig, úgy a 

jövőben is mindig számíthatnak” - jelentette ki Potápi Árpád János. Barta József, a 

megemlékezést szervező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a 

Kárpátalja megyei tanács elnökhelyettese beszédében azt emelte ki, hogy az aradi vértanúk 

példát mutatnak a kárpátaljai magyaroknak, miként kell küzdeni a megmaradásért. Mint 

hangsúlyozta, köszönet illeti a magyar kormányt azért a sokrétű támogatásért, amelyet a 

kárpátaljai magyarságnak nyújt a szülőföldjén közösségként való megmaradásához. A 

szónok a KMKSZ nevében üdvözölte az október 2-án tartott magyarországi népszavazás 

eredményét. Ez szerinte feljogosítja a magyar kormányt arra, hogy meghozza azokat a jogi 

lépéseket, amelyek az alaptörvényben is rögzíthetik a kényszerbetelepítések tilalmát. 

 

Pályázat kárpátaljai magyar újságírók támogatására 

A nyomtatott, illetve elektronikus médiában dolgozó kárpátaljai magyar újságírók és a 

tevékenységüket segítők támogatására hirdetett pályázatot a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, 

létérdek, hogy a kárpátaljai magyarságot érintő híreket a sajtó publikálja és eljuttassa az 

ott élő emberekhez. Kitért arra, hogy az elmúlt időszakban a kormány határozottan kiállt a 

kárpátaljai magyarság mellett, és lehetőségeihez mérten anyagilag is próbálja segíteni a 

nehéz helyzetbe került nemzettársait. Grezsa István kormánybiztos elmondta: a médiában 

dolgozók április 1. és október 31. között megjelent anyagokkal pályázhatnak. Ezek témája 

lehet: az 1956. évi forradalom emléke Kárpátalján, a magyar-ukrán együttélés a 

mindennapok során pozitív példák bemutatásával. Téma lehet még Kárpátalja és az első 

világháború, a málenkij robot és Kárpátalja, a kárpátaljai magyarságot érintő össznemzeti 

vagy helytörténeti jelentőségű események bemutatása. Pályázni minimum 300 szavas írott 

anyag, illetve legalább 3 perces hang- vagy képi anyag bemutatásával lehet, a 

rendelkezésre álló támogatási keretösszeg 18 millió forint. Előzetes becslés szerint a 

pályázat mintegy 160 médiában dolgozót érint - olvasható az államtitkárság 

háttéranyagában. Újságírók 120 ezer, a munkájukat segítők 96 ezer forintos juttatásban 

részesülhetnek. A kormánybiztos jelezte: nem feledkeztek meg a kárpátaljai, ukrán 

nyelven publikáló újságírókról sem. Ők összesen 20 laptopot kapnak, amelyet az ungvári 
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és a beregszászi főkonzulátusok javaslatai alapján osztanak ki közöttük - tette hozzá 

Grezsa István. 

 

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegtet a horvátországi 
magyarok 

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége az aradi vértanúk tiszteletére 

rendezett megemlékezést és ültetett emlékfát az országos szervezet bellyei székházának 

udvarán. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének az esemény 167. 

évfordulóján rendezett megemlékezésén Jankovics Róbert, a HMDK ügyvezető elnöke, a 

horvátországi magyarság parlamenti képviselője beszédében elmondta, hogy az aradi 

vértanúk egyikének, Damjanich Jánosnak, aki a horvát határőrvidéken, Stazán született, 

2012-ben a magyar kormány külügyminisztériumának támogatásával egy márvány 

emlékművet állíttattak a szülőháza mellé, és minden évben koszorút helyeznek el rajta. „A 

szervezet vezetősége fontosnak tartotta azt is, hogy itt, ahol a tömbmagyarság él, legyen 

egy olyan hely, ahol minden évben összegyűlhetünk és tiszteleghetünk az aradi mártírok 

emléke előtt. E faültetésnek a célja egy olyan élő, az élet folytonosságát hordozó emlék 

állítása, mely hosszú éveken át őrzi és emlékezteti a jövő generációit a vértanúk 

önfeláldozásának semmi máshoz nem hasonlítható dicsőségére” – mondta Jankovics 

Róbert. A beszédet követően elültették az emlékfát, majd koszorút helyeztek el, és 13 

gyertyát gyújtottak meg. Az eseményen a HMDK-szervezetek képviselői mellett többek 

között részt vett Kiss-Parciu Péter, a budapesti Külgazdasági és Külügyminisztérium Határ 

Menti Gazdaságfejlesztési Főosztályának a vezetője, valamint De Blasio Antonio eszéki 

magyar főkonzul is. 

 
 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

  


