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Potápi: jövőre a külhoni családi vállalkozásokat támogatják 

A tervek szerint jövőre a külhoni családi vállalkozások kaphatnak támogatást a 

nemzetpolitikai államtitkárság tematikus programjainak keretében - mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János egy határon 

túli fiatalok részvételével kezdődött konferencián hozzátette: ahogyan 2016-ban a külhoni 

fiatal vállalkozók támogatásánál, ezúttal is a szülőföldön való boldogulást szeretnék 

segíteni. A programot a Magyar Állandó Értekezlet december 1-én fogadhatja el. 

Emlékeztetett arra, hogy az idén lebonyolított külhoni magyar vállalkozók évében 967 

pályázat érkezett az 525 millió forintos keretre, amelyet 600 millió forintra emeltek. A 

Kárpát-medencéből 117 fiatal vállalkozó, köztük gazdálkodók, orvosok, szolgáltatás 

területén dolgozók nyertek 6 millió forintos támogatást. A tematikus programról azt 

mondta: ez is egyik módja annak, hogy a külhoni fiatalokat az anyaországhoz tudják kötni, 

és helyi gazdaságot erősítsék. Azok, akik vállalkozást alapítanak, otthon akarnak 

érvényesülni, és kevésbé akarnak elmenni külföldre - jegyezte meg. Az államtitkár 

köszöntőjében kitért arra, hogy 1956-os forradalom a határon túli magyarokat is érintette, 

a megtorlás őket sem kerülte el. A konferencia résztvevői a szovjet csapatok 

bevonulásának 60. évfordulóján mécsesgyújtással emlékeztek a forradalom hőseire. A 

Magyarok a Kárpát-medencében - vállalkozások, képzések, munkaerőpiac című, 

háromnapos tanácskozást idén negyedik alkalommal rendezi meg a nemzetpolitikai 

államtitkárság. Az eseményen nyolcvan főiskolai, egyetemi hallgató vesz részt. Erdélyből 

40, a Vajdaságból 18, Kárpátaljáról 12, a Felvidékről 9, Horvátországból egy hallgató 

érkezett. 

 

A magyar kormány üdvözli az Erdélyi Magyar Néppártnak a 
romániai választások ügyében hozott döntését 

A magyar kormány üdvözli az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) döntését, miszerint nem 

kívánnak önállóan elindulni a december 11-i romániai parlamenti választásokon, ezzel is 

segítve a magyarság esélyeit - mondta a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten, 

sajtótájékoztatón. Potápi Árpád János kifejtette: az EMNP elnökségével való hétfői 

találkozón tájékoztatást kapott arról, hogy a párt a két héttel ezelőtti ülésén úgy döntött, a 

december 11-i romániai parlamenti választáson nem indul, nem állít jelöltet. Ezzel is 

segítve a magyar-magyar összefogást, és növelve a magyarság esélyeit a választásokon. A 

kormány részéről üdvözölte és megköszönte a döntést, amely - mint mondta - 

nyilvánvalóan nehéz lépés volt.     Potápi Árpád János úgy fogalmazott: büszkék lehetnek 

az érintettek az elért eredményekre, és köszönetét fejezte ki azért, hogy a honosítás 

területén és egyéb ügyekben kiálltak az erdélyi magyarság mellett. Szilágyi Zsolt, az 

Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a döntéssel összefüggésben hangsúlyozta: továbbra is az 

autonómiáért való harcot tartják a legfontosabbnak, ezért azokat a jelölteket támogatják, 
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akik hithű autonómiaharcosok a kampányidőszakon kívül is. Azt is támogatják, hogy 

Romániát a történelmi régiók alapján újra kell szervezni - mondta. Az elnök kitért arra is: 

természetesnek tartják, hogy a magyar kormány partnerként tekint más erdélyi magyar 

pártokra és más Kárpát-medencei pártokra, úgy gondolják, a kapcsolatokat az "is-is" és 

nem a "vagy-vagy" elve kell, hogy jellemezze. Ennek tudatában az a politikai közösség, 

amelynek szószólói, partneri kapcsolatban továbbra is szövetségesként tekint a kormányra 

és a miniszterelnökre - mondta. Potápi Árpád János kitért a marosvásárhelyi eseményekre 

is, a Római Katolikus Gimnáziumban történtekre. A romániai korrupcióellenes ügyészség 

(DNA) csütörtök este őrizetbe vette Stefan Somesan Maros megyei főtanfelügyelőt, a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt 2014-es létrehozása 

miatt. Az ügyészség ugyanakkor 60 napra hatósági felügyelet alá vonta Tamási Zsolt-

Józsefet, a gimnázium igazgatóját. Az államtitkár a magyar kormány szolidaritásáról 

biztosította Tamási Zsolt-József iskolaigazgatót, és jelezte: támogatják Stefan Somesan 

Maros megyei főtanfelügyelőt is. A román kormány évek óta olyan helyzetbe hoz magyar 

politikusokat, közéleti vezetőket, intézményvezetőket, aminek célja nem más, mint a 

közéletből való eltávolítás, a szerepvállalástól való elriasztás. Ez az erdélyi magyarság 

rovására megy - rögzítette, hozzátéve: a szándékosságot látják, s a folyamatokat a 

leghatározottabban elítélik. Szilágyi Zsolt azt mondta: az EMNP nemzetmegtartó erőként 

tekint a történelmi egyházakra, és a felekezeti oktatás teljes körű helyreállítása alapjogi 

kérdés. Ez a mostani ügy is azt mutatja, hogy a vagyon-visszaszolgáltatás nagyon komoly 

hiányosságokkal bír Romániában, és nemcsak Marosvásárhelyen, hanem másutt sem 

számíthatnak az állam jóhiszemű hozzáállására - mondta. Most is arról van szó, hogy 

adminisztratív okokra hivatkozva indokolatlanul keményen járnak el a vizsgálati szervek.  

 

Marosvásárhelyen a DNA 

Az ügyészség pénteken közölte, hogy hatvan napra hatósági felügyelet alá vonta Tamási 

Zsoltot, a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnáziumigazgatóját, ugyanakkor 

30 napos házi őrizetet rendelt el Ştefan Someşan Maros megyei főtanfelügyelő ellen. A 

DNA közleménye szerint 2014. július 29-ei ülésén a marosvásárhelyi tanács másfél millió 

lej kiutalását szavazta meg annak a visszaszolgáltatott épületnek a felújítására, amelyben 

az Unirea Főgimnázium működik azzal a feltétellel, hogy ugyanitt létrehozzák a római 

katolikus teológiai profilú középiskolát. A határozatot a Maros megyei tanfelügyelőséggel 

is ismertették, és az ügyészek szerint Ştefan Someşan főtanfelügyelő akkor azt állította, 

hogy az oktatási tárca jóváhagyta az új iskola létrehozását. Ennek nyomán a 

tanfelügyelőség igazgatótanácsa egyhangúlag megadta a Római Katolikus Teológiai 

Gimnázium alapítására vonatkozó engedélyt. A DNA viszont úgy értékeli, hogy két évvel 

ezelőtt Someşan anélkül rendelte el a katolikus gimnázium létrehozását és Tamási Zsolt 

igazgatói kinevezését, hogy előzetesen megszerezte volna ehhez az oktatási tárca 
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jóváhagyását. Rá egy évre, tavaly pedig hatáskörét túllépve sorolta az Unirea Főgimnázium 

magyar tannyelvű osztályait az új oktatási intézménybe, és bocsátotta ki az intézmény 

számára az ideiglenes működési engedélyt – derül ki továbbá a vádhatóság közleményéből. 

A DNA álláspontja szerint a két gyanúsított annak ellenére járult hozzá a Római Katolikus 

Teológiai Gimnázium működéséhez, hogy tudták: valójában a tanintézet nem rendelkezik 

a működéshez szükséges engedélyekkel. A közlemény arról is említést tesz, hogy a Maros 

megyei prefektúra a közigazgatási bíróságon támadta meg a római katolikus tanintézet 

létrehozásáról szóló önkormányzati határozatot, és a marosvásárhelyi táblabíróság 2016 

februárjában jogerősen érvénytelenítette azt. Marius Paşcan, a magyarellenes 

megnyilvánulásairól elhíresült szenátor – korábbi prefektus – feljelentése nyomán az 

oktatásügyi tárca is vizsgálta a középiskola létrehozásának körülményeit. A minisztérium 

ellenőrző testülete, amely augusztus végén, szeptember elején járt Marosvásárhelyen, nem 

találta törvényellenesnek az alapítódokumentumokat. Király András oktatásügyi 

államtitkár a Krónikának azt mondta, bár nem kizárt, hogy becsúsztak bizonyos formai 

hibák, de az iskola létrehozása teljesen törvényes volt, ezt a helyi önkormányzat és a 

megyei tanfelügyelőség illetékeseinek aláírása is alátámasztja. „Az iskolák létrehozásáról 

nem a tanügyi tárca dönt, hanem az önkormányzat és a tanfelügyelőség. A Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium esetében mindkét intézmény pozitívan bírálta el a kérést" 

– hangsúlyozta az államtitkár. Kérdésünkre, hogy fennállhat-e annak veszélye, hogy a 

román hatóságok egy újabb Mikó-ügyet fabrikáljanak, és a nehezen visszaszerzett egyházi 

ingatlan újraállamosítását készítsék elő, Király nem tudott válaszolni. Elmondta, nem 

ismeri a visszaszolgáltatás körülményeit. Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány a 

sajtóból értesült a DNA Tamási elleni eljárásáról. Közelről ismerve az iskolaigazgató 

tevékenységét és emberi magatartását, a státus vezetői, Jakubinyi György érsek és Holló 

László, az igazgatótanács elnöke úgy vélik, Tamási Zsolt a törvények előírásai szerint járt 

el, ezért bíznak abban, hogy az igazságszolgáltatási szervek is igazolják ártatlanságát. 

Jakubinyi és Holló a törvényes előírásokat betartó Ştefan Someşanról sem feledkezik meg, 

remélve, hogy az ő ártatlansága is bizonyítást nyer. Tamási Zsoltot az RMDSZ Maros 

megyei szervezete is védelmébe vette, és szolidaritásáról biztosította. Novák Zoltán városi 

tanácsos, RMDSZ-es szenátorjelölt pénteki közleményében úgy fogalmazott, a 

marosvásárhelyi katolikus gimnázium ügyében indított eljárás a magyar közösség 

identitásának, megmaradásnak alapjait rengeti meg. Szombaton Kelemen Hunor 

szövetségi elnök is megszólalt a katolikus iskola ügyében. Szerinte a sepsiszentgyörgyi 

újraállamosított Székely Mikó Kollégium és a marosvásárhelyi tanintézet esete közt 

„elképesztő hasonlóság" fedezhető fel. „Az elmúlt négy évben korrupcióellenes harcként 

beállított boszorkányüldözés az erdélyi magyar közösség vezetői ellen arra kötelez 

bennünket, hogy zárjuk sorainkat, és ne engedjük magunkat megfélemlíteni" – jelentette 

ki az RMDSZ országos elnöke. Szombaton egyébként egy autóbusznyi csíkszéki RMDSZ-es 

politikus, önkormányzati tisztségviselő állt sorfalat a marosvásárhelyi gimnázium épülete 

előtt, az ügyészségi eljárás ellen tiltakozva. Közleményt adott ki a témában a Magyar 

Polgári Párt (MPP) is: az alakulat szerint a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 
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Gimnázium létrehozása miatt ügyészségi eljárás alá vont intézményvezetők ügye „minden 

jóhiszemű és minden törvénytisztelő ember ügye". A párt szolidaritást vállal Tamási 

Zsolttal, közleményükben ugyanakkor leszögezik: a történtek azt bizonyítják, hogy 

társadalmi és politikai közös fellépésre van szükség az egyházi és nemzeti értékek 

megmentéséért. A román állam hosszas pereskedés után, 2004-ben szolgáltatta vissza a 

római katolikus egyháznak a 20. század elején létesített II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Főgimnázium épületeit, melyekben a román és magyar tannyelvű Unirea 

Főgimnázium működött. Ugyanabban az évben a Bolyai Farkas Gimnázium termeiben 

indult be a marosvásárhelyi katolikus oktatás. Az egyháznak 2014-ig kellett várnia, míg az 

önkormányzat hozzájárult a Római Katolikus Teológiai Gimnázium létrehozásához. Az 

intézmény a 2015/2016-os tanév elejétől költözhetett be az egyház épületeibe, amelyeket 

jelenleg az Unirea Főgimnáziummal oszt meg. Marius Paşcan szenátor feljelentése 

nyomán a DNA egy évvel ezelőtt az ingatlan visszaszolgáltatása ügyében is vizsgálatot 

indított. Szombaton délelőtt az iskolában tanuló gyermekek szülei a belvárosi római 

katolikus plébánián találkoztak. A feszült hangulatú összejövetel résztvevői közül többen is 

leszögezték, nem bíznak a DNA-ban, de a romániai igazságszolgáltatástól sem várnak túl 

sokat. Úgy érzik, az iskolaalapítás megkérdőjelezése számukra teljes mértékben 

elfogadhatatlan. A szülők azt szeretnék elérni, hogy a Szentszék figyeljen oda a 

marosvásárhelyi történésekre, és a Vatikán bukaresti nunciatúráján keresztül kövesse 

fokozott figyelemmel a nyomozás és bírósági eljárás tárgyilagosságát és elfogulatlanságát. 

 

Nagyszabású rendezvénnyel, 1500 meghívottal indítja kampányát 
az RMDSZ 

Horváth Anna házigazdaként nyitotta meg a Szövetség kampánynyitó rendezvényét, 

beszédében köszönetet mondott mindazoknak, akik az elmúlt időszakban száz meg száz 

üzenetben biztatták, s erőt adtak neki azt követően, hogy ideiglenesen felfüggesztették 

alpolgármesteri tisztségéből. „Ilyen időkben, aki hasztalan dologként ostorozza az 

érdekképviseleti munkánkat, átragasztva a román társadalmon eluralkodó bizalmatlanság, 

kilátástalanság cinizmusba átcsapó hangulatát, nem tekinthet el ennek romboló hatásától, 

amely nemcsak a vereségek utáni talpra állást hátráltatja, a pozitív jövőképet töri össze, de 

a feladatvállalástól is elriasztja az arra még rábírhatókat” – mondta el Horváth Anna. 

Ennek ellenére azt vallja, hogy akkor kell a legtöbben felsorakozni a magyar ügy mellé, 

amikor a közösséget minden irányból megpróbálják darabokra szedni. Akkor kell 

reménnyel eltölteni, szülőföldjéhez való ragaszkodásban megerősíteni, amikor azt a 

leginkább akarják megfélemlíteni. Markó Béla finom szarkazmussal köszöntötte az 

egybegyűlteket az RMDSZ országos kampányindító rendezvényén, kiemelve azokat a 

hiányosságokat, amelyekkel jelenleg a magyar közösség, s annak otthona, Erdély is küzd. A 

Szövetség egykori elnöke vallja, az erdélyi magyar emberek tudják a leginkább azt, hogy 

mire van szükségük: „tessék ránk bízni, építünk egy másik Erdélyt, ahol tényleg otthon 
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leszünk benne, mi mindannyian. Ránk kell bízni, mi megoldjuk. Tessék ránk bízni a 

vezetést, mert mi nem gyengíteni, hanem erősíteni fogjuk Romániát és Erdélyt is.” Antal 

Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint a miért kell megmenteni Kolozsvárt, 

Nagyváradot, Székelyföldet vagy Erdélyt Bukaresttől kérdésre a válasz nagyon is egyszerű: 

mert 98 év alatt az sokkal több problémát okozott, mint ahányat megoldott. „Mi 

elfogadtuk azt, hogy a szülőföldünkre kiterjesztette szuverenitását a Román Állam, de azt 

nem tudjuk elfogadni, hogy másod- vagy harmadrangú állampolgárokként kezeljenek 

bennünket. Nem fogjuk elfogadni a kettős mércét!” – nyomatékosított a polgármester, 

kiemelve: az RMDSZ azt kéri, amit megígértek a magyar közösségnek 1918-ban: „mi csak 

azt kérjük – sem többet, sem kevesebbet – ami nekünk jár.” Kelemen Hunor az RMDSZ 

elnökeként utolsóként szólalt fel a szövetség kampányindító rendezvényén. A 

tisztségviselők elleni ügyészségi támadások számbavételével indította a beszédét: legutóbb 

Horváth Anna és most a marosvásárhelyi katolikus gimnázium igazgatója ellen indított 

eljárást a DNA. "Mozgalmas négy esztendő volt, hiszen a magyar közösség számos 

elöljáróját vádolta meg a DNA. Lassan minden ünnepünkre jut egy alaptalan vádaskodás, 

vegzálás. Nem hátrálunk, nem adjuk fel, nem csüggedünk, közösségünk összezár az 

igazságtalanság ellen, nem fogunk lapulni, nem és nem" - hangoztatta az RMDSZ elnöke. 

Szerinte ma düh és csalódottság van az emberekben, a parlament és a politika megítélése 

katasztrofális. Éppen ezért a politikai döntéseket vissza kell hozni a parlamentbe, el kell 

érni azt, hogy az emberek ne azt gondolják, hogy a parlamentben semmirekellő, semmihez 

sem értő emberek ülnek. Kelemen Hunor szerint a transzszilván értékekre kell, érdemes és 

lehet jövőt építeni. Száz év után sem várhatja el senki, hogy a magyar közösség örüljön 

annak, ami kisebbségi létbe vetette. A gyulafehérvári nyilatkozatba foglaltakat egy új 

alkotmánynak kell rögzítenie. "A mi százévi álmunk az, hogy a román állam elismerje a 

nemzeti kisebbségek államalkotó minőségét" - mondta. Erdély mozgatja, hajtja Romániát. 

De Bukarestben okos tervezés helyett központosítás történik, és a többet termelő régiók 

koldusként kuncsorognak azokért az összegekért, amelyek megilletnék őket. A gazdaság 

nem teljesít rosszul, de kell egy stratégia, az RMDSZ kampányprogramjában 

megfogalmazottak egy ilyen hosszú távú stratégia célkitűzései, mondta. Megköszönte 

mindazoknak, akik közéleti szerepvállalásra vállalkoztak. "Tudom, hogy december 11-én az 

erős képviseletet választjuk. Csak együtt fog sikerülni" – mondta az RMDSZ elnöke.  

 

Magyar–magyar párbeszéd november 21-én Dunaszerdahelyen 

A Magyar Közösség Pártja új vezetése megválasztása után célul tűzte ki a magyar–magyar 

párbeszéd megindítását. Erről szeptember végén a párt Országos Tanácsa naszvadi ülésén 

döntött, s mostanra az elképzelés konkrét formát is öltött, hiszen eldőlt, a politika, a 

szakmai szervezetek és a civil szféra közös fórumát november 21-én tartják 

Dunaszerdahelyen. A közösségünk jövőjéről való együttgondolkodás fórumának első 
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központi témája az oktatásügy – tájékoztatottak a rendezvényről Menyhárt József, az MKP 

elnöke és Őry Péter, az Országos Tanács elnöke. A találkozóra meghívót kapott a Most-

Híd  – a pártelnök szerint az eddigi visszajelzések úgy értelmezhetők, hogy Bugár Béláék is 

ott lesznek a megbeszélésen. A meghívottak között ott vannak a hidas miniszterek és 

államtitkárok, parlamenti képviselők, mind a két párt megyei képviselői és európai 

parlamenti képviselői, a nagyobb magyar városok polgármesterei, a Csemadok, a 

Pedagógusszövetség, a Szülők Szövetsége, a Cserkészszövetség, a Kerekasztal, a történelmi 

egyházak vezetői, a Selye János Egyetem rektora és a nyitrai kar dékánja, valamint az 

ifjúsági szervezetek vezetői. „Nem csak egy újabb civil kerekasztal, nem gittegylet és nem is 

csak egy asztaltársaság kíván lenni ez a kezdeményezés, hanem az együttgondolkodásnak a 

fóruma, ahol a legégetőbb kérdéseket kell megvitatni, úgymint az oktatásügy, kultúra, 

gazdaságpolitika, nyelvpolitika“ – fogalmazott a pártelnök, azt remélve, hogy a 

kezdeményezéssel konkrét kérdésekben szakmai irányt tudnak adni a párbeszédnek, és 

előre tudnak lépni. Hozzátette, reményeik szerint a november 21-ére összehívott találkozó 

csak az első állomása lesz a fórumnak, amelyet továbbiak követnek, vélhetően kisebb 

létszámban, egy-egy kérdés szakértőit asztalhoz ültetve. Az első tanácskozást Lampl 

Zsuzsanna és Gyurgyík László szociológusok előadása nyitja, ők a demográfiai alakulást, a 

fogyás, az asszimiláció hátterét vázolják fel. Majd az oktatásügy kerül terítékre, itt Jókai 

Tibor, a Pedagógusszövetség elnöke és a két párt szakmai alelnökei indítják a vitát. „A 

tervek szerint a tanácskozás egy közös nyilatkozat elfogadásával ér véget, s az abban 

megfogalmazottak mind a két párt és az érintett szakmai szervezetek számára is 

irányadóaknak kell lenniük“ – hangsúlyozta a Magyar Közösség Pártjának elnöke. 

 

Sikerrel zárult a magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. 
ülése 

A magyar-szlovák kisebbségi vegyesbizottság XIII. ülésének zárófordulója után a testület 

társelnökei Budapesten aláírták az ülés jegyzőkönyvét, amely számos kétoldalú 

megállapodást tartalmaz. Kalmár Ferenc, Magyarország szomszédságpolitikájáért felelős 

miniszteri biztos, a vegyesbizottság magyar társelnöke az aláírást követően azt 

hangsúlyozta, hogy az utolsó ülésre három évvel ezelőtt került sor, amikor nem sikerült 

aláírni a jegyzőkönyvet. Most viszont sikeres tárgyaláson vannak túl, amihez hozzájárult a 

két ország közötti politikai légkör javulása. A társelnök a konkrétumok között említette: a 

többi között megállapodtak abban, hogy mindkét fél konkrét lépéseket tesz a komáromi 

Selye János Egyetem egyetemi státuszának megőrzése érdekében. A Borsi-Zeleméri 

Rákóczi kastélyban közösen Rákóczi-emlékhelyet alakítanak ki, illetve mindkét fél figyel a 

magyar, illetve a szlovák épített örökség megóvására egymás országában. Arról is 

megegyeztek, hogy állandóan látogatható lesz a jövőben a kassai Márai Sándor-

emlékkiállítás és a szlovák fél lépéseket tesz a magyar nyelvű oktatási rendszer fejlesztése 

érdekében – sorolta Kalmár Ferenc. Miroslav Mojzita, a bizottság szlovák társelnöke, 
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Szlovákia bosznia-hercegovinai nagykövete azt hangsúlyozta, hogy sikerült hatvan ajánlást 

elfogadni, amelyek mindkét kisebbség életkörülményeinek a javítását szolgálják. 

Ugyanakkor a jegyzőkönyvben foglaltakat mindkét fél előterjeszti saját kormányának 

elfogadásra. Hangsúlyozta: örülnek annak, hogy a magyarországi szlovák kisebbség 

parlamenti képviseletet nyert, így érvényesítheti az igényeit. Megállapodtak arról is, hogy a 

Magyarországon működő szlovák kisebbségi önkormányzat átveheti a szlovák nyelvű 

oktatási intézményeket, amennyiben ezt akarja, illetve működtetni is tudja azokat – 

mondta Miroslav Mojzita. 

 

Pásztor István: A magyar-szerb megbékélési folyamat már 
visszafordíthatatlan 

Jó irányba halad a magyar-szerb megbékélési folyamat, és nem lehet már visszafordítani - 

hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a tartományi 

képviselőház elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett 

szerdai szabadkai megemlékezésen az MTI-nek. Hozzátette: hosszú évtizedekig csak a 

magyarok beszéltek arról, ami a negyvenes években történt a Délvidéken, az utóbbi 

években azonban áttörés volt tapasztalható, felállították a negyvenes években történteket 

vizsgáló akadémiai vegyes bizottságot, és a szerb kormány is eltörölte a hetven évig 

érvényben volt, három magyar település lakosságára vonatkozó kollektív bűnösséget 

kimondó határozatot. A magyar és a szerb köztársasági elnök 2010-ben megállapodott 

abban, hogy felállítanak egy akadémiai vegyes bizottságot, amely a második 

világháborúban és azt követően elkövetett tetteket vizsgálja, a bizottság pedig azóta 

jelentős mértékben elvégezte a munkáját. Ezt a munkát most már a közvéleménnyel 

kellene megismertetni egy Budapesten és Belgrádban tartandó konferencia keretében - 

tette hozzá a vajdasági képviselőház elnöke. A második világháború utáni magyar-szerb 

megbékélésben három évvel ezelőtt következett be nagyobb fordulat, amikor Csúrogon 

Áder János magyar és Tomislav Nikolić szerb elnök közösen hajtott fejet a második 

világháborúban és azt követően ártatlanul kivégzett szerb, illetve magyar áldozatok emléke 

előtt. 2014-ben pedig - hét évtized után - megszületett az a szerbiai rendelet, amely 

eltörölte a negyvenes években a legsúlyosabban érintett három település, Csúrog, Zsablya 

és Mozsor magyar lakosságának kollektív bűnösségét kimondó jogszabályt, Aleksandar 

Vučić pedig részt vett az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett 

megemlékezésen Szabadkán. Az volt az első alkalom, hogy a szerbiai vezetés a szabadkai 

emlékműnél lerótta kegyeletét. A szabadkai megemlékezés helyszínén található, Vergődő 

madár nevű emlékmű annak a Szabadkáról és környékéről elhurcolt 978 - főleg magyar, 

horvát és német - embernek állít emléket, akit 1944 őszén a temetőben végeztek ki a szerb 
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partizánok. Az emlékmű mellett található márványtáblákon 852 áldozat neve szerepel, a 

táblák elkészítése óta újabb 126 áldozat maradványait találták meg. 

 

Prosperitati: Pont került az eddig meghirdetett pályázatok végére 

A maradék 705 pályázóval is szerződést kötött a Prosperitati Alapítvány, a 

forrásbővítésnek köszönhetően további egymilliárd forinttal, vagyis négyszázmillió 

dinárral egészítették ki az első két pályázati kör összegét. Mint ismeretes, a magyarországi 

támogatásnak köszönhetően 2018 végéig 50 milliárd forintos keretösszeget irányoztak elő 

a vajdasági gazdaság élénkítésére. Az első két pályázati körben 2993 pályázat érkezett be a 

vajdasági gazdaságfejlesztési program tizenöt gazdasági és társadalmi területen 

meghirdetett támogatására. A forrásbővítésnek köszönhetően mind a 2388 sikeresen 

pályázó támogatását jóváhagyta az alapítvány, csak azok nem részesültek támogatásban, 

akik nem voltak jogosultak rá, nem érték el a 40 pontot vagy hiányosan, nem megfelelően 

adták át a dokumentumokat. A pozitív elbírálásban részesült támogatás meghaladja a 

négymilliárd forintot, több mint 14 millió eurós friss tőkeinjekció érkezett ezáltal a 

vajdasági gazdaságba – nyilatkozta Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője. A 

támogatás kedvezményezettjei a vajdasági magyar kis- és középvállalkozók, gazdák és 

fiatal házasok. A népszerű pályázatokat ismét kiírja a Prosperitati, illetve az év végéig 

meghirdetik a nagy összegű hitelkonstrukciós pályázatokat is – erősítette meg a korábbi 

értesüléseket az ügyvezető. Az alapítvány célja, hogy 2018 végére célszerűen felhasználják 

az 50 milliárd forintos keretösszeget, amelyet a vajdasági magyar gazdaság fellendítésére 

irányzott elő Magyarország kormánya – nyilatkozta Juhász Bálint a Vajdaság Mának. 

Ahogyan korábban elhangzott, a vajdasági gazdaságélénkítő program sikere meghatározza 

a magyar gazdaságpolitika további hasonló lépéseit a régióban, a délvidéki fejlesztési 

program mintájára megszületett a kárpátaljai gazdaságfejlesztési program, illetve az 

elmúlt időszakban tapasztalatszerzés céljából muravidéki és horvátországi szakemberek is 

érkeztek a Prosperitati Alapítványhoz – tette hozzá a vajdasági gazdaságfejlesztési 

alapítvány ügyvezetője. 

 

Beregszászi konferencia az 1956-os forradalomról és azt követő 
megtorlásokról 

Megkötések nélkül 1956-ról címmel tartottak kétnapos Kárpát-medencei tudományos 

konferenciát a 60 évvel ezelőtti forradalmi eseményekről és az azokat követő 

megtorlásokról vezető magyarországi és határon túli kutatók részvételével Beregszászon. 

Áder János köztársasági elnök nevében Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést nyújtotta át Milován 
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Sándornak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) tiszteletbeli elnökének az 

1956-os forradalom és szabadságharc eszméinek elkötelezett ápolása mellett a kárpátaljai 

magyarság érdekeinek képviselete és nyelvének megőrzése terén is meghatározó 

jelentőségű tevékenysége, valamint a kárpátaljai közéletben betöltött aktív szerepe 

elismeréseként. A politikus kiemelte: a Milován Sándornak átadott kitüntetés lényegében 

életműdíj, amelyet olyan ember kapott, akinek a sorsa összefonódott a kárpátaljai 

magyarság sorsával. Hozzátette: „A kitüntetett két forradalomban vett részt, az 1956-

osban, amely – papírforma szerint – elbukott és egy másikban, amelyet – papírforma 

szerint – megnyertünk, mert összedőlt a Szovjetunió”. Mint emlékeztetett, a 15 éves 

nagyszőlősi Milován Sándor 1956-os röplapkészítő és -terjesztő tevékenységét a szovjet 

hatalom veszélyesnek tekintette, ezért négy év börtönnel és életre szóló megbélyegzéssel 

büntette. „Ti voltatok, Sándor, a kárpátaljai srácok, a pesti srácok harcostársai, a ti 

példátok hatása máig él” – fogalmazott. Németh Zsolt hangsúlyozta, hogy a nagyszőlősi, a 

mezőkaszonyi srácok tevékenységének értelme az volt, hogy minden számítás nélkül 

kifejezték szolidaritásukat a pesti srácokkal, mint ahogy a pesti srácok is minden számítás 

nélkül odaadták fiatal életüket a szabadságért. „Ez a szolidaritás kölcsönös, s a Milován 

Sándornak átadott kitüntetés nem más, mint egy kis adósságtörlesztés” – mondta. A 

politikus emlékeztetett arra is, hogy a kitüntetett meghatározó szerepet játszott 1989 után 

a kárpátaljai magyar közélet megszervezésében, a nemzetiségi önkormányzat kiépítéséért 

folytatott harcban a KMKSZ alelnökeként és a Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) 

képviselőjeként. „Kárpátalja és a kárpátaljai magyarság helyzetét és az egész magyar-ukrán 

kapcsolatrendszert sikertörténetté lehet és kell tenni, amihez az erkölcsi forrás Milován 

Sándor életműve, amely forrásból közvetlenül lehet, kell táplálkoznia a kárpátaljai magyar 

közösségnek” – emelte ki Németh Zsolt. 

 

Kövér László: gazdaságilag is támogatni kell a nemzeti 
kisebbségeket 

A Magyarországon szlovénként és Szlovéniában magyarként élő nemzeti kisebbségek 

számára nem csak az a fontos, hogy a megfelelő jogszabályi feltételek biztosításával 

megőrizhessék nyelvüket, hanem az is, hogy szülőföldjükön megtalálják a boldogulást - 

hangsúlyozta Kövér László házelnök szombaton Lendván, Milan Brglez szlovén parlamenti 

elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón. A házelnök rámutatott arra, hogy két nagyon kis 

számú és nagyon sérülékeny közösségről van szó. Ezért - mint fogalmazott - mindent meg 

kell tenni annak érdekében, hogy nem csupán a politika, hanem lejjebb, a végrehajtás 

szintjén, az állami bürokráciában, és a médiában is olyan légkör alakuljon ki, amely ezen 

kisebbségek létét egyrészt természetessé teszi, másrészt jövőjüket is garantálja. A magyar 

Országgyűlés elnöke Szlovéniában megbeszéléseket folytatott a muravidéki magyarok és a 
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Rába-vidéki szlovének képviselőivel, valamint szlovén kollégájával is. Kövér László 

elmondta, hogy a szlovén kormány megvásárolt egy farmot Magyarországon a Rába-vidéki 

szlovéneknek, amellyel megpróbál gazdasági segítséget nyújtani az ott élő kisebbségeknek. 

„A magyar kormány pedig egy félmilliárd forintos gazdasági fejlesztési programmal járul 

hozzá a muravidéki magyarok gazdasági megerősödéséhez” - tette hozzá. Milan Brglez 

házelnök kiemelte, hogy magyar kollégájával már hatodszor találkozott. A mostani 

megbeszélésen tapasztalatot cseréltek arról, mit lehetne még tenni annak érdekében, hogy 

a két nemzetiség helyzete tovább javuljon. „Nézetem szerint Szlovénia és Magyarország 

együttműködése, a két nemzeti közösség együttműködése jelenti mindazt, ami magasabb 

szintre emelheti a régió fejlődését, és ezzel megteremti a fiatalok maradásának 

lehetőségét” - jelentette ki Brglez, rámutatva, hogy a fiatalok nélkül a két nemzeti közösség 

is megszűnik létezni. 

 

Ausztráliába érkezett Áder János köztársasági elnök 

Ausztráliába érkezett hivatalos látogatásra Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, 

aki később Új-Zélandon folytatja az útját - tájékoztatta vasárnap az MTI-t a köztársasági 

elnöki hivatal. Áder János november 6-16. között hivatalos látogatáson vesz részt a két 

országban. Útjára elkíséri felesége, Herczegh Anita – tudatta a közlemény. Ausztráliai útja 

során az államfő találkozik Sir Peter Cosgrove-val, Ausztrália főkormányzójával, Malcolm 

Turnbull miniszterelnökkel, valamint David Hurley új-dél-walesi, Paul de Jersey 

queenslandi és Linda Dessau Victoria állami kormányzóval. Új-Zélandon megbeszélést 

folytat Dame Patsy Reddy főkormányzóval, John Key miniszterelnökkel és Andrew Little-

lel, az ellenzéki Munkáspárt vezetőjével. Áder János látogatást tesz a melbourne-i Magyar 

Központban, a sydney-i Délvidéki Magyar Szövetség Központjában, továbbá ünnepi 

istentiszteleten vesz részt az Ausztráliai Magyar Református Egyház queenslandi kerülete 

fennállásának 65. évfordulója alkalmából a Szent Pál-templomban Brisbane-ben. Új-

Zélandon a magyar köztársasági elnök felkeresi a wellingtoni Magyar Millenniumi Parkot, 

és találkozik a wellingtoni és a christchurchi magyarság képviselőivel, illetve Aucklandben 

az aucklandi és környékbeli magyarság képviselőivel. 
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