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Ülésezik a Magyar Állandó Értekezlet és a diaszpóratanács 

Jövő héten csütörtökön és pénteken tartja éves ülését Budapesten a Magyar Diaszpóra 

Tanács (MDT) és a Magyar Állandó Értekezlet (Máért), mindkét rendezvény Orbán Viktor 

miniszterelnök felszólalásával kezdődik. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár 

kedden újságíróknak elmondta: az előző évekhez hasonlóan a Máért dönt a következő 

tematikus évről, s amennyiben elfogadják a javaslatot, 2018-ban a középpontba a külhoni 

magyar családok kerülnek. A zárónyilatkozatban, amelyet az ülés végén fogadnak el, idén 

is összegezik az elmúlt év külhoni magyarságot érintő legfontosabb történéseit. Szilágyi 

Péter nemzetpolitikai helyettes államtitkár elmondta: a diaszpóratanács ülésén a tavalyi 

75-el szemben idén már 93 tömörülés vesz részt. A tanácskozáson szintén beszámolnak a 

nemzetpolitikai terület vonatkozó programjairól.  A helyettes államtitkár kifejtette: a 

magyar diaszpórastratégiában négy fejlesztési irányt jelöltek ki, így az oktatás és a hétvégi 

iskolák fejlesztését, az anyaország és a diaszpóra gazdasági kapcsolatainak fejlesztését, a 

diaszpóra diplomáciai eszközeinek fokozott felhasználását, az emigrációs és 

diaszpóraközpont létrehozását. Mind az MDT, mind a Máért ülésén bemutatják a Minority 

SafePack nevű kezdeményezést is, amely új esély a nemzeti kisebbségek védelmére az 

Európai Unióban. Az ülések helyszínén lehetőség lesz a kezdeményezés aláírására is. 

 

Potápi: jó pozícióból indulhat az MKP a jövő évi önkormányzati 
választáson 

Jó pozícióból indulhat a Magyar Közösség Pártja (MKP) a jövő évi önkormányzati 

választásokon - mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn 

Budapesten a szlovák megyei választásokat értékelve. A hétvégi szlovák megyei 

választáson a négy évvel ezelőttihez képest a jobbközép ellenzéki pártok jobban, Robert 

Fico kormánypártja, az Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) pedig jelentősen gyengébben 

szerepelt. A felvidéki magyar választók voksaiért folytatott, a Magyar Közösség Pártja és a 

Most-Híd vegyespárt közötti küzdelemből az MKP került ki győztesen, amely a magyarok 

által is lakott öt megyéből négyben (Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya) ért el 

jobb eredményt, mint a Most-Híd. Utóbbi egyedül Kassán szerzett több mandátumot 

náluk. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

tanácskozásán kiemelte: a megyei választás arra jó, hogy a települési önkormányzati 

választások, illetve a parlamenti voksolás előtt az erőviszonyok fokmérője legyen, az 

eredményekből következtetések vonhatók le a magyar közvélemény hangulatáról. 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke azt mondta: összességében 

"eredményekről és jó eredményekről" lehet beszélni. Öt megyében indultak, ennek 

ellenére a harmadik legerősebb erővé váltak, a tömbmagyar területeken megnyerték a 

választást - összegzett. 
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Több határon túli magyar szervezet tiltakozott Gyurcsány Ferenc 
kezdeményezése ellen 

Több határon túli magyar szervezet tiltakozott, mert Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus 

Koalíció (DK) elnöke bejelentette, aláírásgyűjtést indít azért, hogy ne szavazhassanak, akik 

soha nem éltek Magyarországon, így nem viselik szavazatuk következményeit.   Kelemen 

Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke úgy fogalmazott: ez a javaslat 

"összeugrasztja a magyart a magyarral" ezért szerinte ettől a magyarországi ellenzék többi 

pártjának is vagy el kell határolódnia vagy el kell majd mondania, hogy egyetért vagy nem 

ért egyet a kezdeményezéssel, mert 2017-ben ez "elképesztően rossz üzenet". Pásztor 

István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerint Gyurcsány Ferenc "szerbekről, 

románokról, ukránokról és szlovákokról beszél külhoni magyarok helyett", amit kikérnek 

maguknak. Ezt sértőnek nevezte és hozzátette: ilyen minősítéseket a "többségi politikától" 

nem szoktak kapni. 

Szili Katalin határon túli autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott az 

üggyel kapcsolatban elmondta: Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke, 

illetve pártja egyedül maradt a határon túli magyarok szavazati jogának megvonásáért 

indítandó aláírásgyűjtéssel. Úgy fogalmazott: aki ezek után szövetkezik ezzel a politikai 

erővel, annak vállalnia kell, hogy „nemzetietlenséggel” vádolják. A miniszterelnöki 

megbízott hangsúlyozta, a nemzet újbóli megosztását jelenti 13 évvel a 2004-es, a határon 

túli magyarok kettős állampolgárságáról szóló népszavazás után újra előállni ezzel a 

kérdéssel. Szili Katalin szerint a DK akciója néhány hónappal az országgyűlési választások 

előtt elsősorban pártpolitikai célokat szolgál, politikai hasznot, szavazatokat szeretnének 

ezzel szerezni.  

 

Meleșcanu: nem merül fel Románia csatlakozása a visegrádi 
négyekhez 

Románia nem fog a visegrádi négyekhez csatlakozni, a V4-eknek sem áll szándékukban 

bővíteni a jelenleg négy országra kiterjedő együttműködést – közölte a Radio France 

Internationale (RFI) a román adás internetes oldalán egy Teodor Meleșcanu 

külügyminiszterrel készült interjút ismertetve. „Nagyon nyíltan beszéltek erről. A 

legutóbbi találkozón Orbán Viktor magyar miniszterelnök világosan elmondta nekem, 

hogy a legcsekélyebb mértékben sem merült fel a visegrádi csoport bővítése. Másfelől el 

kell ismernünk, hogy Románia érdekelt a különböző országokkal adott témáról folytatott 

konzultációk fejlesztésében, beleértve a V4-ek speciális összejöveteleit is, amennyiben 

meghívnak ezekre” – mondta a román diplomácia vezetője arra utalva, hogy október első 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

  

E
rd

é
ly

  



 

 

 

 

 

 
4 

felében több balkáni ország képviselőjével együtt részt vett a V4-ek budapesti 

külügyminiszteri értekezletén.  

 

Az RMDSZ szerint törvényes a választási regisztrációs eljárása 

Minden törvényes feltételnek megfelel az az eljárás, amellyel az RMDSZ és a felügyelete 

alatt működő Eurotrans Alapítvány a magyarországi választási regisztráció ügyében eljár – 

közölte a szövetség pénteken. A szövetség a Demokratikus Koalíció (DK) szóvivője, Gréczy 

Zsolt pénteki budapesti sajtótájékoztatóján elmondottakra reagált. A szóvivő szerint súlyos 

visszaélésekre, választási csalásra ad alkalmat, hogy Erdélyben az RMDSZ gyűjti a 

magyarországi országgyűlési választásra regisztrálók adatait. Az RMDSZ szerint a DK az 

Átlátszó Erdély portál cikkeire alapozta a vádjait, és a szövetség szerint a portál 

elferdítette, sajátosan értelmezte, és kontextusából kiragadva közölte azokat a 

megállapításokat, amelyeket a Nemzeti Választási Iroda közölt megkeresésére. 

 

Letették a Székelyföldi Jégkorong Akadémia központi épületének 
alapkövét 

Letették az alapkövét a Székelyföldi Jégkorong Akadémia központi épületének 

Csíkkarcfalván. Az ünnepségen az utódoknak is üzentek, az időkapszulában korongot, 

mezt, videófelvételt és egy levelet is elhelyeztek. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia célja, 

hogy megteremtse az itthon maradáshoz szükséges logisztikai és humánerőforrás 

feltételeket a jégkorong-utánpótlásban sportoló gyerekek és az ebben dolgozó 

szakemberek számára. A beruházások egyik fontos pillére a csíkkarcfalvi akadémiai 

központhoz tartozó sportmetodikai és orvosi szárny felépítése, amelynek kezdetét 2017 

októberére ígérték, és az ígéreteknek megfelelően el is kezdték. A Székelyföldi Jégkorong 

Akadémia Kelemen Hunor, az RMDSZ elnökének kezdeményezésére indult el. Az 

ünnepségen köszönetet mondott azon személyeknek és intézményeknek, akik 

hozzájárultak az intézmény létrehozásához, kiemelve Magyarország kormányát.  

 

Ellenzéki győzelem a megyei választásokon 

Rekordot döntött a részvételi arány a szombaton tartott szlovákiai megyei választáson, 

amelyen a négy évvel ezelőttihez képest a jobbközép ellenzéki pártok jobban, Robert Fico 

kormánypártja, a Smer-SD pedig jelentősen gyengébben szerepelt. A választások 

meglepetése a jelöltjeiket javarészt széles koalícióban indító jobbközép és liberális 

ellenzéki pártok előretörése, illetve a legerősebb kormánypárt, a Robert Fico vezette Smer-

SD pozícióinak jelentős gyengülése volt, mely utóbbit legkarakteresebben az általuk 
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elvesztett megyeelnöki posztok mutatják. Míg négy évvel ezelőtt még a Smer által indított, 

vagy a párt támogatását maguk mögött tudó megyeelnök jelöltek nyolc szlovákiai megye 

közül hétben győztek, most ez csak két megyében, Trencsénben és Nyitrán sikerült nekik. 

Az egyes megyei önkormányzatokba juttatott képviselők számát tekintve ennél 

árnyaltabbnak mutatkozik a kép, a Smer gyengülése azonban ott is nyomon követhető. Az 

eredményeket kommentáló Peter Pellegrini alelnök szerint pártja ugyan elvesztette 

dominanciáját, de nem indult el a lejtőn. 

 

Megyei választás: a magyar voksokért folytatott küzdelemben 
hengerelt az MKP 

A felvidéki magyar választók voksaiért folytatott, a Magyar Közösség Pártja (MKP) és a 

Most-Híd szlovák-magyar párt közötti párharc egyértelmű győztese az MKP lett, amely a 

magyarok által is lakott öt megyéből négyben ért el jobb eredményt, mint a Most-Híd, 

amely egyedül Kassán szerzett több mandátumot náluk. Az országos adatokat összesítve 

míg az MKP-nak 33 megyei képviselője lesz, közülük hárman koalíciós jelöltként jutottak 

mandátumhoz, addig a Most-Híd 10 megyei képviselői helyet szerzett, közülük csak ketten 

jutottak mandátumhoz saját jelöltként. Az MKP két megyében, Nagyszombat és Nyitra 

megyékben indított önállóan megyeelnök-jelöltet, a Most-Híd csak Nagyszombatban. A 

jelöltek által szerzett voksokat tekintve ebből a küzdelemből is az MKP került ki győztesen. 

Berényi József korábbi pártelnök, aki Nagyszombat megyében indult a posztért, több 

voksot szerzett, mint négy éve, a húszezer voks most a harmadik helyre volt elegendő. A 

Most-Híd által ugyanitt Rigó Konrádra valamivel több mint hatezren adták szavazatukat. 

Farkas Iván, a felvidéki magyar párt Nyitra megyében önállóan indított jelöltje több mint 

21 ezer szavazatot kapott, ez az ötödik helyet hozta számára. 

 

Pásztor István: A magyar-szerb történész vegyes bizottság 
hamarosan bemutatja kutatási eredményeit 

Néhány hónapon belül bemutatja munkájának eredményeit a magyar-szerb akadémiai 

történész vegyes bizottság, és ezzel a testület munkája lezárul – emelte ki Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági tartományi képviselőház elnöke az 

1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére rendezett csütörtöki szabadkai 

megemlékezésen. A magyar sajtónak a VMSZ elnöke azt is elmondta, megtörténtek a 

magyar-szerb megbékélési folyamat látványos és nagy lépései, már csak a kutatások 

eredményeinek ismertetése maradt hátra, amire az idei év végén, vagy a következő 

esztendő elején kerülhet sor először Belgrádban. A tervezett konferencián Áder János 
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magyar és Aleksandar Vučić szerb elnök mondana beszédet a megbékélési folyamatról, 

illetve a történészek ismertetnék a többéves kutatómunka eredményeit – részletezte 

Pásztor István. A levéltári és helytörténeti kutatások várhatóan folytatódnak, ám további 

áttörő eredményre nem lehet számítani, minden kulcsfontosságú lépés megtörtént már – 

szögezte le. 

 

Pásztor István: A választási részvétel nem bízható a véletlenre 

A Vajdasági Magyar Szövetség egy akciót indított, amelynek az a célja, hogy minél több 

vajdasági magyar részt vegyen a jövő év áprilisában esedékes magyarországi parlamenti 

választásokon. Az aktivisták igyekeznek eljutni minden magyar állampolgársággal 

rendelkező magyar családhoz. Pásztor István a párt elnöke ezzel kapcsolatban kiemelte: a 

választási részvétel nem bízható a véletlenre, aki szavazni kíván, annak regisztrálnia kell. 

Az akció során 1800 aktivista fogja bejárni az összes vajdasági magyarlakta települést és a 

tanyavilágot is. A VMSZ értesülései szerint Vajdaságban 170 ezer magyar 

állampolgársággal rendelkező kettős állampolgár él. Pásztor István elmondta, hogy eddig 

csak 33 ezren regisztráltak a Választási Irodánál. A VMSZ elnöke kiemelte, azt szeretnék, 

ha ezt a számot a többszörösére tudnák megnövelni és ezzel a vajdasági magyar közösség 

abba a helyzetbe hozná saját magát, hogy a jövő évi áprilisi választásokon egy 

mandátumnak a sorsát ne a határon túli magyarok határozzák meg, hanem a vajdasági 

magyarok. Ez a mi elemi érdekünk és ezen dolgozni fogunk – nyilatkozta a Vajdaság Ma 

hírportálnak a pártelnök. 

 

Rétvári: az UNESCO alapszabályát is sérti az új ukrán oktatási 
törvény 

Az UNESCO alapszabályát is teljes mértékben sérti az új ukrán oktatási törvény, hiszen az 

ENSZ oktatási szervezete szerint is mindenki számára biztosítani kell az anyanyelven 

történő tanulás lehetőségét – mondta pénteken Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának parlamenti államtitkára Párizsban az MTI-nek, miután felszólalt az 

ENSZ Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) Általános 

Konferenciájának 39. ülésszakán. „Fontos volt az UNESCO közgyűlésén is megemlíteni, 

hogy Ukrajna visszalépett a nyelvhasználat terén, hiszen megvonja az ottani magyar 

kisebbségtől azt, hogy az anyanyelvén tanulhasson” – hangsúlyozta az államtitkár. „Azt 

kértem, hogy maga a szervezet is lépjen fel Ukrajnával szemben, miután Ukrajna sérti a 

magyarok jogait és az UNESCO alapdokumentumait, amelyeket korábban pedig aláírt", 

hogy a szervezet tagja lehessen – tette hozzá. „Vissza kell állítani a magyarok jogait, és 

garantálni kell minden kárpátaljai magyar számára, hogy az anyanyelvén tudjon tanulni” – 
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hangsúlyozta. A plenáris ülésen az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a törvény ellen más 

országok, a többi között Görögország és Románia is tiltakozott. 

 

 
 

Fe
lv

id
é

k
   


