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A Nemzeti Választási Iroda levélben keresi meg októberben a 
felnőtt külhoni magyar állampolgárokat 

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) levélben keresi meg a felnőtt külhoni magyar 

állampolgárokat októberben, hogy tájékoztassa őket a választási regisztrációval 

kapcsolatos tudnivalókról – közölte Pálffy Ilona. Az NVI elnöke elmondta: október 

második felében a magyarországi lakcímmel nem rendelkező felnőtt külhoni magyar 

állampolgároknak mintegy 650 ezer tájékoztató levelet küldenek, melyekben arra 

figyelmeztetik őket, regisztrálniuk kell ahhoz, hogy részt vehessenek a jövő év tavaszán 

tartandó magyarországi országgyűlési választásokon. A választói névjegyzékben még nem 

szereplők számára mellékelik a felvételi kérelem formanyomtatványát, a mintegy 294 ezer 

már regisztrált magyar állampolgárnak pedig olyan nyomtatványt tesznek a borítékba, 

mely az adatok esetleges változásának a bejelentésére alkalmas. Pálffy Ilona a 

lakcímváltozás bejelentésének a fontosságára külön kitért. Megemlítette: azok közül, akik 

már a korábbi választások előtt regisztráltak, sokan kérték, hogy Magyarország valamely 

külképviseletén vegyék át a szavazólapot. Akkor az erdélyi magyar állampolgárok erősen 

tartottak attól, hogy a román posta nem fogja kézbesíteni a választással kapcsolatos 

leveleket. Az NVI elnöke szerint azóta növekedett a bizalom a posta iránt, és lehetőség 

nyílik arra, hogy immár a saját címükre kérjék a szavazólapokat.  

 

Kolozsvárra és Nagyváradra látogat Orbán Viktor kormányfő 

Orbán Viktor miniszterelnök részvételével ünnepli meg a reformáció 500. évfordulóját 

Kolozsváron az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK). A központi rendezvény 

keretében szeptember 30-án, szombaton 11 órakor ünnepi istentiszteletet tartanak a 

Farkas utcai református templomban, ahol a miniszterelnök is jelen lesz. Az ünnepség a 

kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet udvarán folytatódik, ahol leleplezik Szász Domokos 

egykori erdélyi református püspök mellszobrát. Ezt követően a teológia mellett, az Apafi 

kollégium udvarán felavatják a Bocskai tér 14. szám alatti épületben kialakított Erdélyi 

Református Múzeumot, majd pedig a Protestáns Teológiai Intézet új sportpályáját. 

Ugyancsak Orbán Viktor részvételével szentelik fel másnap, október elsején a Kolozsvárral 

szomszédos Szászfenes új református templomát. Magyarország miniszterelnöke lesz a 

díszvendége a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem október 2-ai tanévnyitójának is. 

Orbán Viktor beszédet mond a nagyvárad-újvárosi református templomban 11 órakor 

tartandó istentiszteletet követő ünnepségen, majd részt vesz a PKE Sulyok István utcai új 

épületének felavatásán. 

 

Dragnea megoldást ígért Orbánnak a katolikus iskola helyzetére 
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Személyesen Orbán Viktor kormányfőnek ígért megoldást a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Teológiai Gimnázium helyzetére Liviu Dragnea, a kormányzó Szociáldemokrata 

Párt (PSD) elnöke, aki telefonon beszélt erről a magyar miniszterelnökkel. Liviu Dragnea 

Facebook-bejegyzésben számolt be az Orbánnal folytatott telefonbeszélgetésről, melynek 

során, mint írja, megegyeztek abban, hogy a román fél megoldja a vásárhelyi iskolaügyet, 

Magyarország pedig támogatja Romániának a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési 

Szervezetbe (OECD) való felvételét. A PSD-elnöke bejegyzésében kifejti: „megmagyarázta” 

a magyar kormányfőnek, hogy a vásárhelyi iskolahelyzet bírósági ítélet eredménye, nem 

pedig a római katolikus egyház vagy a magyar kisebbség elleni „támadás”. 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton kijelentette: Magyarország 

támogatja Románia felvételét a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetbe 

(OECD), miután Liviu Dragnea, a román kormány fő erejét adó Szociáldemokrata Párt 

(PSD) elnöke ígéretet tett a marosvásárhelyi iskolahelyzet megoldására. Teodor Melescanu 

román külügyminiszter megköszönte a magyar kormánynak, hogy megadja a támogatást 

Románia OECD-tagságához. 

 

Potápi: a Kárpát-medence magyar közösségei nem adták fel az 
autonómiáért folytatott harcukat 

A Kárpát-medence magyar közösségei nem adták fel az autonómiáért folytatott harcukat, 

de a közösségeknek az őket érő támadások ellen is egyfolytában védekezniük kell – 

jelentette ki Potápi Árpád János, a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára pénteken a Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) nagyváradi 

ülésén. Az államtitkár KMAT idei második ülésének nyilvános részén felszólalva 

megállapította, hogy egyedül a Vajdaságban sikerült előrelépni az autonómia területén. 

Úgy vélte, amíg a székelyföldi magyar ember is közömbös az autonómia iránt, addig kevés 

esély van a sikerre. Szerinte elsősorban a saját közösség autonómia iránti igényét kell 

megerősíteni, majd a román közösségét, ehhez kell hozzáilleszteni a magyar és a román 

politikát, és ehhez kell nagyhatalmi, európai uniós támogatást szerezni. Az államtitkár 

kitért arra is, hogy a magyar nemzetpolitika immár arra törekszik, hogy a Kárpát-medence 

magyar közösségei boldogulni is tudjanak a szülőföldjükön. Ezért a hagyományos 

nemzetpolitikai területek mellett a magyar közösségek gazdaságát is támogatja. 

 

Vádat emelt a DNA a katolikus gimnázium volt igazgatója és a volt 
főtanfelügyelő ellen 

A romániai korrupcióellenes ügyészség (DNA) vádat emelt a marosvásárhelyi Római 

Katolikus Gimnázium volt igazgatója, Tamási Zsolt ellen, és Maros megye volt 

főtanfelügyelője, Stefan Somesan ellen.  A DNA honlapján csütörtökön publikált 

közlemény szerint az ügyészség Stefan Somesant hivatali hatalommal való folyamatos 
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visszaéléssel, és kétrendbeli hatáskörtúllépéssel, Tamási Zsoltot pedig hivatali hatalommal 

való folyamatos visszaéléssel vádolja. Az ügyészség szerint a főtanfelügyelő hatáskörét 

túllépve bocsátott ki olyan rendeleteket, amelyek a Római Katolikus Gimnázium 

létrehozását eredményezték. A DNA úgy vélte: mindkét vádlott visszaélt a hivatali 

hatalmával, amikor annak ellenére tette lehetővé az iskola működését, hogy tudta, a 

tanintézet nem rendelkezik az Oktatási Minisztérium működési engedélyével, 

akkreditációjával. 

 

Potápi: nagyon fontos, hogy a felvidéki magyarság megerősítse 
képviseletét a megyei választásokon 

Szlovákiában a megyei önkormányzatok szintjén sok dolog dől el, ezért nagyon fontos, 

hogy a felvidéki magyarság megerősítse képviseletét a novemberi megyei választásokon – 

jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán 

Pozsonyban, miután találkozott a Magyar Közösség Pártjának (MKP) vezetőivel a felvidéki 

magyar párt székházában. Potápi Árpád János az MKP vezetőségével a magyar kormány 

nemzetpolitikájának eddigi eredményeiről, a Felvidéket érintő célkitűzéseiről, azon belül a 

családi vállalkozások évének felvidéki vonatkozásairól, az MKP és a Fidesz-KDNP 

pártszövetség közötti stratégiai partnerségről, illetve a Szlovákiában november negyedikén 

tartandó megyei választásokról egyeztetett. Utóbbiról szólva, Potápi Árpád János a 

felvidéki magyar párt elnökével, Menyhárt Józseffel közösen tartott sajtótájékoztatón 

rendkívül fontosnak minősítette a novemberi megyei választásokat, majd rámutatott: a 

vidéki politikától, ez esetben a megyei önkormányzatoktól nagyon sok függ, például az 

intézményrendszer fenntartása és a határon átnyúló fejlesztések kérdése is, ezért a 

felvidéki magyarság szempontjából sem mindegy, milyen súllyal vesznek részt a magyarok 

a megyék irányításában. 

 

Jól halad a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés 
támogatására indított aláírásgyűjtés 

Erdélyben halad a legjobban és a Felvidéken is a megszabott  határt közelíti az aláírások 

száma a kisebbségvédelmi európai polgári kezdeményezés támogatására indított 

aláírásgyűjtésben – hangzott el pénteken Pozsonyban azon a sajtótájékoztatón, amelyet az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) által jegyzett Minority SafePack 

kezdeményezésről közösen tartott Vincze Loránt, a FUEN elnöke és Berényi József az 

aláírásgyűjtés felvidéki szervezője és Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) elnöke. Az egyes kisebbségi jogok EU-s kodifikálását célzó Minority SafePack 

polgári kezdeményezés keretében 2018 márciusáig több mint egymillió aláírást kell 
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összegyűjteni az EU legalább hét tagországában. „Erdélyben már júniusban elindítottuk az 

aláírásgyűjtési kampányt, az online leadott aláírások egyelőre ott gyűlnek a 

leglátványosabban” – mondta az MTI kérdésére Vincze Lóránt, hozzátéve: az addig 

összegyűlt aláírásokról az első számokat decemberben hozzák majd nyilvánosságra. A 

FUEN elnöke hangsúlyozta: óriási az ügy iránti lelkesedés, ami azt mutatja, hogy annak 

érdekében erősen összefogtak a magyar közösségek és más országok nemzeti kisebbségei 

is, ami a FUEN 92 tagszervezetén keresztül egy összeurópai összefogást mutat. 

 

Zenta: Tájékoztató a Prosperitati Alapítvány legújabb pályázatairól 

Nagy érdeklődés mellett tartották meg a zentai Városháza dísztermében a Prosperitati 

Alapítvány lakossági fórumát, amelynek vendégei Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke, dr. Nagy Imre, a Prosperitati Alapítvány igazgatóbizottságának elnöke és 

Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője voltak. Juhász Bálint, a Prosperitati 

Alapítvány ügyvezetője ismertette az aktuális pályázati kiírásokkal kapcsolatos 

tudnivalókat. Kifejtette, a mostani már a negyedik pályázati kör, amelyben három 

pályázatot hirdettek meg. Ezek közül az egyik a falusi házak vásárlását célzó vissza nem 

térítendő támogatásra, a másik a mezőgazdasági és gazdasági fejlesztések kombinált 

támogatására, a harmadik pedig a mezőgazdasági földvásárlási hitel kamattámogatására 

vonatkozik. Ezt követően részletesen is kitért az egyes pályázatokon való részvétel 

feltételeire, majd hozzátette, a pályázók november 30-áig nyújthatják be a pályázataikat, 

amelyeket online és papír formájában is át kell adniuk. Pásztor István gratulált a 

zentaiaknak a közelmúltban megtartott városnapi rendezvénysorozathoz, majd kiemelte, a 

Prosperitati Alapítvány által eddig meghirdetett pályázati körökben Zenta község 

területéről összesen 654-en pályáztak, akik közül 583-en voltak sikeresek, ami az összes 

eredményesen pályázó kb. 90 százaléka. 

 

Orosz Ildikó: megnyugtató a kárpátaljai szolidaritás 

Megnyugtató, hogy Kárpátalján mégiscsak van egy évezredes szolidaritás, amely most a 

megyei tanácsban az új ukrán oktatási törvény kapcsán tartott szavazás során is 

bebizonyosodott – jelentette ki Orosz Ildikó, a Kárpátalja megyei tanács képviselője. A 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke az után nyilatkozott csütörtökön 

Ungváron, hogy a megyei képviselők elfogadták a beadványt, amely az ukrán elnöktől a 

kisebbségi jogokat sértő oktatási törvény megvétózását kéri. Orosz Ildikó, aki a tanácsban 

az oktatási bizottságot vezeti, kifejtette: azt is megnyugtatónak tartja, hogy „a megyei 

képviselő-testület kiállt a közös múlt, az egység és Kárpátalja nemzetiségi sokszínűségének 
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megőrzése mellett, amit jól mutat, hogy a 38 igen szavazat mellett mindössze egyetlen 

képviselő voksolt nemmel a 64 fős testületből, a többiek - s ez is a lojalitás jeleként 

értékelhető - tartózkodtak vagy nem szavaztak”. Pozitív fejleményként értékelte, hogy a 

múlt héten nagyon sok alulról jövő kezdeményezés indult el Kárpátalján az oktatási 

törvénnyel kapcsolatban, sok iskola szülői tanácsa, pedagógusok, egyetemisták gyűjtöttek 

aláírásokat, amelyeket azonnal elküldtek Petro Porosenko elnöknek, hogy vétózza meg a 

törvényt, és küldje vissza a parlamentnek átdolgozásra. 

 

Ösztöndíjak a kárpátaljai magyar iskolakezdőknek 

A kárpátaljai Felső-Tisza-vidék 250 magyar iskolakezdőjének adta át a magyar összefogást 

jelképező ösztöndíját a Rákóczi Szövetség a hétvégén. A magyar civiltársadalom és 

önkormányzatok összefogását, elismerését és szolidaritását kifejező ösztöndíjat 

szeptember 23-án öt helyszínen – Huszton, Visken, Aknaszlatinán, Rahón és Körösmezőn 

– ünnepélyes keretek között vehették át az érintett családok. Az ösztöndíj értéke 10 ezer 

forint, amit támogatási szerződés keretében vehetnek át az iskolakezdők szülei. A Rákóczi 

Szövetség beiratkozási programja által érintett kárpátaljai Felső-Tisza-vidék magyar 

iskoláiban 2015 óta évente 25 százalékkal nő a magyar iskolakezdők száma. 
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