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Egymillióan már kérelmezték a magyar állampolgárságot 

Egymillióan már kérvényezték a magyar állampolgárságot, s hamarosan sor kerülhet az 

egymilliomodik új állampolgár eskütételére is – közölte a nemzetpolitikai államtitkár 

csütörtökön Budapesten. Potápi Árpád János arról is beszélt a Veszélyben Kárpátalja 

jövője? címmel rendezett konferencián, hogy a magyar kormány az ott élők közül minden 

társadalmi rétegnek igyekszik segíteni. Az államtitkár kitért arra, hogy Kárpátalján idén 

több mint tízezer gyermek vesz részt a gyermekétkeztetési programban, amelyre 200 

millió forintot fordít a magyar kormány. A pedagógusokat, a művészeti iskolák oktatóit 

871 millió forinttal segítik, támogatják az egyházi személyeket, az egészségügyben, 

médiában dolgozókat – jelezte. Potápi Árpád János kiemelte a magyar oktatási rendszer 

folyamatos megerősítésének fontosságát is. Kárpátalján a főiskola működtetésére több 

mint 6 milliárdot fordítottak az elmúlt években, míg a múlt héten az Ortutay Elemér 

Görögkatolikus Központ alapkövét helyezték el, erre 600 millió forintot különítettek el. 

Kárpátalján nincs olyan társadalmi réteg, amelyet a magyar kormány ne segítene – 

összegzett az államtitkár. A nemzetpolitikai területre fordított forrásokat értékelve 

rámutatott: 2009-ben, a szocialista kormányzás utolsó teljes évében ez a forrás 9,1 

milliárd forint volt, tavaly már meghaladta a 73 milliárdot. Az államtitkárságnál és a 

Bethlen Gábor Alapnál lévő források megtízszereződtek – jegyezte meg. 

 

Közel 890 millió forint a külhoni magyar családi vállalkozások 
támogatására 

Közel 890 millió forintból 185 projekt megvalósítását támogatja a nemzetpolitikai 

államtitkárság a külhoni magyar családi vállalkozások éve keretében - közölte Potápi 

Árpád János pénteken Budapesten. A nemzetpolitikai államtitkár sajtótájékoztatón 

ismertette a külhoni magyar családi vállalkozások és fiatal vállalkozók támogatását és 

együttműködését célzó pályázatok eredményeit. Elmondta: az eredeti keretösszeg 830 

millió forint volt, de a pályázatok nagy száma miatt ezt megemelték. A július végi 

határidőig 476 kérelem érkezett családi vállalkozásoktól. Ezek közül 124 pályázatot 

támogatnak, több mint 665 millió forinttal. A nem mezőgazdasági tevékenységet folytatók 

4-6 millió forintra, a mezőgazdasági tevékenységet folytatók 4-4,5 millió forintra 

nyújthattak be kérelmet. A külhoni magyar induló fiatal vállalkozóktól 325 pályázatot 

regisztráltak, és 42 vállalkozót segítenek mintegy 122 millió forinttal. A vállalkozások 2-3 

millió forintra pályázhattak. Az együttműködést célzó felhívásra 73-an pályáztak, és 19 

projekt közel 100 millió forintos kerethez juthat, nem mezőgazdasági tevékenységnél 4-6 

millió forintot, mezőgazdaságinál 4-4,5 millió forintot lehetett igényelni - közölte Potápi 

Árpád János, aki jelezte: összességében minden ötödik pályázatot támogatják.  
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Potápi: Közép-Európa elkötelezett a lovagkirály öröksége mellett 

Közép-Európa elkötelezett Szent László király öröksége, a keresztény és a nemzeti értékek 

védelme mellett – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára pénteken Budapesten, a Magyar Máltai Lovagok Szövetsége 

rendezvényén. A Keresztény értékek a Kárpát-medencében, Szent László lovagkirály, a hit 

védelmezője címmel rendezett konferencián Potápi János kiemelte: Szent László a „haza 

bajnoka volt”, aki megvédte, fölemelte és megerősítette Magyarországot. Az államtitkár 

szerint „országhatáraink védelme - ahogy a lovagkirály életében, úgy - ma is aktuális 

kérdés”. A mai, útját kereső ember, eltéved Európában „szükségünk van az 

iránymutatásra, az olyan hősökre, akik - mint Szent László - rendkívüli tettekre képesek”.  

 

Ülésezett a MÁÉRT Oktatási és Kulturális Szakbizottsága 

Dr. Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős 

államtitkára, a szakbizottság elnöke köszöntőjében elmondta: az anyaország alapvető célja 

a Magyarország területén és határon túl élő értelmiség megtartása, ez pedig egy egységes 

Kárpát-medencei oktatási tér kialakításával és annak folyamatos fejlesztésével lehetséges. 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

hangsúlyozta: az anyaország 2010 óta óriási összegeket fordít a külhoni magyar oktatási 

intézmények megerősítésére. Kárpátalja vonatkozásában kiemelte a gyermekétkeztetési 

programot, valamint a pedagógusok és művészeti iskolák oktatói, az egyházi személyek és 

a művészeti iskolákban dolgozók támogatását. Hozzátette: a Szülőföldön magyarul 

program keretében a Nemzetpolitikai Államtitkárság az elmúlt 7 évben mintegy 38 

milliárd Ft értékben nyújtott oktatási-nevelési támogatást az óvodai és közoktatásban részt 

vevő gyermekeknek. 

 

Kelemen Hunor: az erdélyi magyarság nem mondott le 
autonómiaigényéről 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyarságnak az elmúlt 25 évben sikerült lefektetnie a 

belső önrendelkezés néhány fontos pillérét, és a közösség egy pillanatig sem mondott le az 

autonómiaigényéről, de csakis a román többség támogatásával érheti el a célját. Az 

RMDSZ elnöke a szövetség honlapján közölt írásában fejtette ki erről a véleményét a 

romániai magyarság belső önrendelkezési igényét először kinyilvánító Kolozsvári 

nyilatkozat elfogadása 25. évfordulóján. „Akkor azt mondtuk, a magyar közösség jólétét a 

belső önrendelkezés biztosíthatja. Az azóta eltelt negyedszázadban több-kevesebb sikerrel 

érveltünk igazunk mellett. Vállalásainkért legjobb tudásunk szerint küzdöttünk ezekben az 
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időkben: az anyanyelv-használatban jelentős előrelépést értünk el a helyi közigazgatásban, 

létrehoztuk a magyar nyelvű oktatás teljes rendszerét az óvodától az egyetemig, 

megteremtettük a magyar kulturális intézményrendszert, hogy csak a legfontosabbakat 

említsük" – fogalmazott az RMDSZ elnöke, aki szerint demokráciában egy számbeli 

kisebbség csakis a többség támogatásának a megszerzésével érheti el céljait. Kelemen úgy 

vélte: a Kolozsvári nyilatkozat 25 évének, és Románia fennállása 100 évének az a mérlege, 

hogy minden egyes jogért és intézményért újra és újra meg kell harcolni, ezért mindennél 

sürgetőbb feladat új alapokra helyezni a többség-kisebbség viszonyt. 

 

A területi autonómiáért tüntettek Székelyföldön az SZNT 
felhívására 

A viharos széllel és esővel dacolva tüntettek vasárnap este Székelyföld-szerte a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) felhívására a térség területi autonómiájáért – írja az MTI. A 

sepsiszentgyörgyi turul szobor előtti téren a tüntetés szervezői mécsesekből rakták ki 

Székelyföld körvonalát, és többen fáklyát gyújtottak, de a viharos szél és a sűrű eső 

eloltotta a nyílt lángokat. A sepsiszentgyörgyi helyszínen Izsák Balázs SZNT-elnök székely 

és katalán zászló mellett olvasta fel a tüntetés kiáltványát, amely valamennyi tüntetési 

helyszínen elhangzott. A dokumentum szerint Európában "megmozdult a föld", egyre több 

régió, vagy önálló állammal nem rendelkező közösség fejezi ki az önrendelkezés iránti 

akaratát. "Legyen szó akár függetlenségről, akár államon belüli önrendelkezésről, a 

nemzetközi közösségnek felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult 

értelmezését, amely szerint ez a jog kizárólag csak az államok népességét illeti meg" - 

olvasható a dokumentumban. A tüntetéseken összegyűltek nevében fogalmazott kiáltvány 

ismét kinyilvánította a Székelyföld területi autonómiája iránti igényt. A dokumentum 

révén a tüntetők elégedetlenségüknek adtak hangot a román kormány párbeszédet 

elutasító magatartása miatt, és megerősítették ragaszkodásukat a nyolc székely széket és a 

149 önkormányzatot magába foglaló Székelyföld határaihoz, amelyet a helyi közösségek 

népszavazása tesz majd véglegessé. 

 

Menyhárt: megismételhetetlen fontosságú megyei választás előtt 
áll a felvidéki magyarság 

Megismételhetetlen fontosságú a november 4-i szlovákiai megyei választás a felvidéki 

magyarságnak, mert öt évre meghatározza a helyzetét – jelentette ki Menyhárt József, a 

Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke szombaton Dunaszerdahelyen, a választási 

kampányt lezáró rendezvényen. Menyhárt József rámutatott: az egy hét múlva 

megrendezendő megyei választásnak több szempontból is rendkívüli a tétje, részint 
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amiatt, mert eredményei ezúttal nem négy, hanem öt évre szólnak, főként pedig azért, 

mert a következő megyei választáson vélhetően már alacsonyabb lesz az esélye a felvidéki 

magyarságnak arra, hogy a mostanihoz hasonló erős megyei képviseletet szerezzen.   

„Nagyon fontos, hogy mindenki érezze, a megyéknek olyan kompetenciái vannak, 

amelyeket nem engedhetünk ki a kezünkből” – hangsúlyozta Menyhárt József. Kifejtette: a 

megyei önkormányzatnak a szociális szférát, az egészségügyi intézményeket, az 

infrastruktúra karbantartását, valamint a határon átnyúló kapcsolattartást érintő 

hatáskörei mind olyan területek, amelyeken – a megyei választáson elért jó eredmény és a 

magyar képviselet megerősítése esetén – legalább részben sikerülhet ellensúlyozni annak 

negatív következményeit, hogy a szlovák kormányok folyamatosan elhanyagolják a 

magyarok lakta régiókat, gazdaságilag leszakadó térséggé téve azokat. 

 

Potápi Árpád János: 56-ban őseink azért harcoltak, hogy nekünk 
szabadon választott életünk legyen 

Akárcsak a múltban,  ma is szükség van az együttes felelősségvállalásra, ma is együtt kell 

megvédenünk, ami a miénk, mert csak közösen lehet sikerre vinni a küzdelmet, amely 

azért folyik, hogy Európa népei továbbra is önállóan dönthessenek saját jövőjükről – 

jelentette ki Potápi Árpád János Kassán, ahol beszédet mondott a magyar főkonzulátus 

október 23-i fogadásán. Elmondta: 61 évvel ezelőtt ugyan leverték a magyar nemzet 

harcát, de a szabadság lángja égve maradt s reményt teremtett az elnyomás alatt élő többi 

nemzetek számára. Potápi Árpád János kassai látogatása során részt vett a helyi Rovás 

művészeti csoport új székházának, a város központjában létrehozott Magyar Jelenlét 

Házának ünnepélyes átadóján is, amelyhez a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának jóvoltából jutott hozzá az 1994-es létrejötte óta színvonalas magyar és 

helyi kötődésű programok sorát megvalósító kassai magyar szervezet. Kijelentette: a kassai 

magyaroknak régi álmuk volt, hogy nekik is legyen egy otthonuk, igazodási pontjuk, egy 

ház, amely helyet adhat rendezvényeiknek, ünnepeiknek, alkotásaiknak és találkozóiknak. 

Rámutatott: az intézmény létrehozásával a kassai magyarok nemcsak egy közösségi teret 

kapnak, hanem olyan helyet is, ahol megmutathatják magukat. Potápi Árpád János 

Nagykaposra is ellátogatott, ahol köszöntőt mondott a helyi Magyar Közösségi Ház 1956-

os Emlékszobájának és Háztáji Vásárudvarának átadásán. Kiemelte: Őseink 1956-ban 

azért harcoltak, hogy nekünk saját, szabadon választott életünk legyen, s mi tartozunk 

nekik azzal, hogy független hazánkat megvédjük.  

 

A szerb-magyar megbékélésre ad lehetőséget a csúrogi 
megemlékezés 
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A megbékélés és a szerb-magyar együttműködés olyan lehetősége mutatkozik meg a 

vajdasági Csúrogon, amilyenre korábban soha nem volt példa - hangsúlyozta Hajnal Jenő, 

a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) elnöke vasárnap a dél-bácskai településen, 

ahol az 1944-1945-ben ártatlanul kivégzett áldozatokra emlékeztek, ám a viharos erejű szél 

és az eső miatt csak a szerb és a magyar himnusz, valamint néhány szavalat hangzott el, a 

beszédek elmaradtak. Hajnal Jenő a helyszínen a sajtónak hangsúlyozta, a múltat elfeledni 

és kitörölni nem lehet. Amikor a viharos időjárás ellenére is megjelennek az emberek a 

megemlékezésen, akkor – a politikus szerint – érezhető az az erő, amelynek segítségével a 

két nép, a szerb és a magyar közös jövőt tud építeni ezen a tájon. Az áldozatok emlékművét 

Csúrogon négy éve állították, akkor Áder János magyar és Tomislav Nikolic szerb államfő 

is fejet hajtott a második világháborúban és azt követően ártatlanul kivégzettek előtt. 

Vasárnap politikai pártok, önkormányzatok, civil szervezetek, valamint a magyar 

diplomácia képviselői és magánszemélyek koszorúzták meg az emlékhelyet.  

 

Fellebbez a Vajdasági Magyar Diákszövetség 

Az újvidéki Felső Bíróság múlt pénteken másodszor hozta meg azt az elsőfokú ítéletet, 

amely szerint a Jogi Karon nem történt diszkrimináció. A szervezet még 2015-ben indított 

eljárást az újvidéki Jogtudományi Kar ellen, mivel az intézmény a tartományi szintű 

rendelet ellenére sem volt és azóta sem hajlandó magyar nyelven is lehetővé tenni a 

felvételi vizsgát. Az újvidéki Felső Bíróság múlt pénteken másodszor hozta meg azt az 

elsőfokú ítéletet, amely szerint a Jogi Karon nem történt diszkrimináció. A VaMadisz 

elnöksége hétfő este hosszas ülésezés után döntött úgy, hogy folytatják a harcot.  Sóti 

Attila, a VaMaDisz elnöke elmondta: „ezt a döntést azért hoztuk meg, mert egyrészt 

merünk abban reménykedni, hogy a másodfokú ítélet ismét számunkra, illetve az igazság 

számára pozitív kimenetelű lesz. Reménykedünk abban, hogy tud majd születni egy 

megfelelő döntés, és hogy az igazság győzni fog”. 

 

Belgrádban is megemlékeztek az 1956-os forradalom és 
szabadságharc 61. évfordulójáról 

A Magyar Nagykövetség kedd este a Jugoszlávia Hotelben tartotta meg hagyományos 

fogadását, amelyen többek között tartományi és köztársasági tisztségviselőket, 

nagyköveteket látott vendégül. Október 23-dika az összetartozás, a bátorság, a szolidaritás 

és az öntudat jelképe - mondta köszöntő beszédében Pintér Attila. A belgrádi magyar 

nagykövet Szerbia és Magyarország gyümölcsöző kapcsolatairól is beszámolt, amelyek 

szerinte soha nem voltak még olyan jók, mint napjainkban. Erről a dinamikusan fejlődő 

gazdasági-kereskedelmi együttműködés is tanúskodik - emelte ki. Pintér Attila, 

Magyarország belgrádi nagykövete elmondta: „Az elmúlt években 4-5 százalékkal bővült a 
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két ország közötti kereskedelem, és 2017 első hét havi adatai azt jelzik, újabb rekordot 

érhetünk el a kereskedelmi forgalom tekintetében” 

 

Kijevben átadták a Magyar Házat 

A kijevi Magyar Ház megnyitása annak köszönhetően vált lehetővé, hogy Magyarország 

gazdaságilag és lélekben is egyaránt erősödött – hangsúlyozta Grezsa István, a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa 

pénteken az ukrán fővárosban, azon a rendezvényen, amelyen ünnepélyesen megnyitották 

és átadták a Magyarok Kijevi Egyesületének a Magyar Házat. A Kijev belvárosában lévő 

lakást – ahol ezentúl a kijevi magyarok összegyűlhetnek, különböző rendezvényeket 

tarthatnak – a magyar állam vásárolta meg, és átadta használatra az ukrán fővárosban élő 

magyar kisebbség egyesületének. Az ünnepélyes megnyitón jelen volt a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium képviseletében Balogh Csaba közigazgatási 

államtitkár, Bacskai József helyettes államtitkár és Keskeny Ernő, Magyarország kijevi 

nagykövete. 

 

Magyar Levente: minden korábbinál nagyobb támogatásra 
számíthatnak a kárpátaljai magyarok a magyar kormány részéről 

A magyar kormány a kárpátaljai magyarságnak eddig nyújtott támogatások minden 

formáját nemcsak fenntartja, hanem bővíteni fogja, így minden korábbinál nagyobb 

támogatásra számíthatnak a kárpátaljai magyarok – jelentette ki Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) parlamenti államtitkára pénteken 

Beregszászon, ahol közel ezer vállalkozó írt alá pályázati szerződéseket 2,3 milliárd forint 

értékben a magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatásának keretében. A II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában tartott aláírási ünnepségen mondott 

beszédében Magyar Levente emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány 2016 végén 

mintegy 2 milliárd forintnyi támogatást folyósított az Egán Ede Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Program keretében a kárpátaljai magyar vállalkozóknak, s eddig 

összesen 18 ezer családi vállalkozó számára finanszírozta a kataszteri földbemérést. Idén 

nyáron 1444 mezőgazdasági pályázó kapott 3,7 milliárd forint támogatást – tette hozzá. Az 

államtitkár bejelentette, ezúttal 987 olyan kárpátaljai magyar vállalkozó részesül 2,3 

milliárd forintnyi pályázati támogatásban, akik a mezőgazdaságon kívüli szektorokban 

tevékenykednek. Az idei év végéig 10 milliárd forintnyi beruházás valósul meg 

Kárpátalján, amelyen belül több mint 7,5 milliárd forint a magyar állami hozzájárulás, és 

ez összesen 22 ezer nyertes pályázatot jelent, ami hallatlanul nagy eredmény – emelte ki.  
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Magyarországi támogatásból felújított hat magyar óvodát adtak át 
Kárpátalján 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében felújított hat magyar óvodát adott 

át ünnepélyesen Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos szerdán Kárpátalján. Az 

Ungvári és Munkácsi járások hat magyarlakta települését érintő gyermekintézmény-

átadások alkalmából az Ungvári járásbeli Nagydobrony óvodájában tartott 

sajtótájékoztatón a kormánybiztos elmondta: az óvodafejlesztési program első 

szakaszában Kárpátalján 22 új óvoda épül vagy létesül és 80-at újítanak fel, míg a második 

szakaszban 10 új óvoda épül, további 50-et pedig korszerűsítenek. A két szakasz 

valamennyi óvodát érinti, amihez komoly továbbképzési tanfolyamok társulnak - tette 

hozzá. Jelezte, minden kárpátaljai magyar óvoda fog kapni még karácsony előtt egy olyan 

játszó- vagy magyarsarkot, amely erősíti a gyermekek kötődését a magyar nyelvhez és 

kultúrához, valamint egy-egy laptopot 55 gigabájtnyi magyar mesékkel telepítve. Grezsa 

István közölte, a magyar kormány összesen 4,5 milliárd forintot szán Kárpátalján a magyar 

óvodák korszerűsítésére és építésére, a fő cél ugyanis az, hogy 54 ezerről 64 ezerre nőjön a 

Kárpát-medencében magyar óvodákba járó gyermekek létszáma.  

 

A vártnál is sikeresebben indult a horvátországi gazdaságfejlesztési 
program 

A helyi magyarság számára komoly előrelépési lehetőséget jelent az idén szeptemberben 

induló horvátországi gazdaságfejlesztési program, az anyaország által rendelkezésükre 

bocsátott mintegy 500 millió forintos forrás nagyban hozzájárulhat a térség magyar 

gazdáinak és családtagjaik helyben maradásához, életkörülményeik javulásához. „A 

vártnál is nagyobb volt az érdeklődés és a 12 településen tartott lakossági fórum után 163-

an nyújtottak be pályázatot” – mondta Palizs Tóth Hajnalka alapítványvezető. Palizs Tóth 

Hajnalka hozzátette azt is, hogy nagy szerepet vállaltak a HMDK Gazdakör és a HMDK 

munkatársai, akik 62 személynek segítettek a pályázat összeállításában, de számíthattak a 

Vukovári Magyarok Egyesületére és a szentlászlói kultúregyesületre is. Ami a továbbiakat 

illeti, ezekkel kapcsolatban elmondta, hogy az eredmények november végére várhatók, és 

december első felében tervezik megkötni a sikeres pályázókkal a szerződéseket. 
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Horvátország-szerte megemlékeztek az 1956-os magyarországi 
eseményekről 

Horvátország-szerte tartottak alkalmi műsort, koszorúzást és fogadást, így emlékezve a 20. 

századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseményére, az 1956-os forradalomra. 

Az események előtt tisztelegve lobogott a forradalmi lyukas zászló Eszék főterén, 

valaminta  magyar szervezetek székházain és több kultúrotthonon is a napokban. A 

zágrábi magyar nagykövetség október 20-án a Mimara Múzeumban rendezett ünnepi 

megemlékezést és adott fogadást az 1956-os forradalom és szabadságharc, valamint a 

horvát-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 25. évfordulója alkalmából. Az 

emlékünnepség résztvevőit Magyar József nagykövet köszöntötte, majd az 56-os 

események és a horvát-magyar diplomáciai kapcsolatok jelentőségét hangsúlyozta. Ezt 

emelte ki Tomislav Ćorić miniszter is, aki Andrej Plenković kormányfő küldöttjeként vett 

részt az eseményen. Az eseményen a horvátországi magyar szervezetek, intézmények 

képviselői, más országok külképviseletének a vezetői és horvát politikusok is részt vettek. 

 

 
 

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

  

 


