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Magyar állampolgárságot kapott a magyarországi bolgár 
nemzetiség több tagja 

A magyarországi bolgár nemzetiség 32 tagja tette le ünnepélyes keretek között a magyar 

állampolgársági esküt vasárnap a Magyarországi Bolgárok Egyesületének budapesti 

székházában. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes ünnepi beszédében kifejtette: 

"amennyire természetes az, hogy a külhoni magyarság megkaphatja a magyar 

állampolgárságot, ugyanolyan egyértelmű az is, hogy a Magyarországon élő, állam- és 

nemzetalkotó nemzetek tagjai magyar állampolgárok lehetnek". Mint elmondta, ezért 

döntött úgy, hogy segíti e gyakran évtizedek óta Magyarországon élő, vagy már itt született 

bolgárokat abban, hogy minél előbb megkaphassák a magyar állampolgárságot, miután 

Varga Szimeon, a bolgár nemzetiség szószólója megkereste őt ez ügyben. A kérelmeket 

Áder János köztársasági elnök hagyta jóvá. 

 

„A világ számos pontján felpezsdült a magyar élet” 

Célunk, hogy több gyermek szülessen a magyar családokban itthon és a határon túl, s 

felnőve a szülőföldjén váljék a magyar nemzet sikeres és boldog tagjává – mondta a 

Magyar Hírlapnak Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az 

államtitkár kiemelte: a gyermekek, fiatalok támogatására eddig is kiemelt figyelmet 

fordítottak, a jövőben ez még inkább így lesz. Hozzátette: a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma által indított családok évével párhuzamosan 

indította el a külhoni magyar családok évét, amelynek keretében számos, családokat segítő 

programot valósítunk meg. Kiemelte: mind a diaszpórát segítő, immár öt éve zajló Kőrösi 

Csoma Sándor Program, mind a három éve indított, Kárpát-medencei 

szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor Program rendkívül sikeres évet zárt. A 

kiküldött ösztöndíjasoknak köszönhetően a világ számos pontján felpezsdült a magyar 

élet: új magyar közösségeket fedezünk fel, hétvégi magyar iskolák tucatjai indultak, 

néptánckörök, cserkészcsapatok alakultak, másod-, harmad- vagy többedgenerációs 

magyarok tettek sikeres magyarnyelv-vizsgát, és szerezték meg a magyar állampolgárságot 

az ösztöndíjasok felkészítésének köszönhetően. 

 

Babanaplóval buzdítják a külhoni magyarokat a magyar nyelvű 
iskolák választására 

Babanaplóval buzdítja a Rákóczi Szövetség a határon túli magyar családokat, hogy 

gyermeküket helyi magyar iskolákba írassák be – közölte a szövetség elnöke. Csáky 

Csongor azt mondta, a magyar iskolaválasztást szolgáló beiratkozási program – amely már 

az egész Kárpát-medencére kiterjed – részeként készítették el az Első könyvem névre 

keresztelt babanaplót. A könyvben a Himnusz, a Szózat és olyan gondolatok is helyet 
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kapnak, amelyek reményeik szerint az összetartozás érzésével töltik el a családokat. A 

megajándékozott szülőkkel szeretnének kapcsolatban maradni, hogy az 

intézményválasztáskor is megerősítést adjanak, és segítsenek jó döntést hozni – tette 

hozzá a szövetség főtitkára. Csáky Csongor kiemelte, a beiratkozási program célja, hogy a 

gyermekek minél nagyobb arányban megmaradjanak a magyarságnak. A magyar közösség 

megmaradásának záloga pedig az, hogy a gyerekek magyar oktatási intézményeket 

válasszanak – fogalmazott. 

 

Már elő van készítve a miniszteri rendelet a marosvásárhelyi 
katolikus iskola ügyében 

Elő van készítve az első miniszteri rendelet, amellyel el lehet indítani a marosvásárhelyi 

katolikus gimnáziumot – nyilatkozta Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke 

szerdán az Erdélyi Magyar Televízió Sajtóprés című műsorában. A politikus szerint most 

kiderül majd, hogy a szociáldemokraták a politikai akarat mellé tudnak-e közjogi 

megvalósítást is párosítani. Porcsalmi elmondta, két tanügyminiszteri rendeletre van 

szükség, az egyik az iskola akkreditációs folyamatának elindításáról szól, a másik pedig a 

helyi iskolahálózatról rendelkezik. Ha ezek megvalósulnak másfél, két hónap alatt, már 

idén ősztől indulhat előkészítő osztály a katolikus gimnáziumban – fogalmazott az 

ügyvezető elnök, aki nem tudta megmondani, hogy pontosan mikor írják alá az első 

miniszteri rendeletet.  

 

Ezentúl nem lehet olyan könnyen megszüntetni a magyar 
tannyelvű osztályokat 

Döntőházként fogadta el a szenátus szerdán az RMDSZ oktatási törvényt módosító 

javaslatát, amely értelmében ezután csak akkor lehet megszüntetni vagy átszervezni a 

kisebbségek nyelvén működő osztályokat, amennyiben ezt jóváhagyta az adott kisebbséget 

a parlamentben képviselő szervezet vagy az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalával 

együttműködő kisebbségi tanács. „A tapasztalat azt igazolja, hogy szükséges a 

kisebbségeket képviselő szervezetek véleménye a kisebbségi osztályokat illetően, hiszen ők 

azok, akik részletesen ismerik ezen osztályok helyzetét egy-egy településen, valós képet 

látnak, hiszen rendszeres kapcsolatban vannak a pedagógusokkal, szülőkkel. Mostanáig a 

szaktárca a kisebbségek képviselőinek megkérdezése nélkül szüntethetett meg vagy 

szervezhetett át osztályokat. Ezen változtat módosításunk, amely lehetőséget teremt arra, 

hogy szakmai érvekkel megvétózzuk a tanügyminisztérium magyar osztályainkat érintő 

döntéseit” – magyarázta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője szerdán a 

szenátusi plénumi szavazást követően. 
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Szórványmegtartó erő: ingyenes bentlakással toborozzák a 
Beszterce-Naszód megyei magyar diákokat 

A magyar kormány támogatása révén ingyenes bentlakási lehetőséget biztosítanak a 

következő, 2018–2019-es tanévtől Besztercén a megye más településeiről érkező 

középiskolásoknak, akik az Andrei Mureșanu Főgimnázium magyar tagozatán folytatják 

tanulmányaikat. A támogatás a bentlakók szállíttatására is kiterjed, de a budapesti segítség 

révén azon környékbeli gyerekeknek is megtérítik az ingázási költségeiket, akik a bethleni 

Grigore Silași-iskolában tanulnak magyar nyelven – mondta el a Krónikának Décsei Attila. 

Az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei szervezetének elnöke szerint öt magyar oktatási 

központ fenntartására törekszenek a térségben: Besztercén és Bethlenen kívül a 

szentmátéi 5–8. osztályos iskola, illetve a Bástya Egyesület támogatásával működő vicei és 

magyardécsei általános iskola megmaradására koncentrálnak. A megyei RMDSZ-elnök 

szerint a magyar államtól pályázati úton nyert támogatással több magyar diákot 

vonzanának a besztercei Andrei Mureșanu Főgimnáziumba, felvéve a versenyt más 

megyék – szintén konkurenciának tekinthető – magyar tanintézeteivel. 

 

Család, kisebbségi érdekérvényesítés és nemzetpolitika a Martosi 
Szabadegyetemen 

Véglegessé vált a hatodik Martosi Szabadegyetem közéleti programja, amelynek 

összeállításakor az idén a családra, a nemzetpolitikára, a kisebbségi érdekérvényesítésre és 

néhány időszerű bel- és külpolitikai kérdésre helyezték a hangsúlyt a szervezők. A 

szabadegyetemet – amelynek idei, hatodik évada „Az otthon itt van” mottót kapta – július 

4. és 8. között rendezik meg. A rendezvényt a Via Nova Ifjúsági Csoport és a révkomáromi 

Selye János Egyetem hallgatói önkormányzata (SJE HÖK) szervezi, és a magyar kormány 

támogatásával valósul meg. „A programkínálat tekintetében az idei lesz a leggazdagabb 

Martfeszt” – mondta Gubík László, a felvidéki szabadegyetem főszervezője. Kifejtette: a 

fesztivál területén 16 helyszínen lesznek programok, ezek biztosításáról a két főszervező 

mellett az idén 12 társszervező is gondoskodik. A szabadegyetem első napjának kiemelt 

programpontja, mint hagyományosan, ezúttal is Kövér László házelnöknek, a 

szabadegyetem védnökének fóruma lesz. Ezen a panelbeszélgetésen az Országgyűlés 

elnökével Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Szász Jenő, a 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnöke, illetve Menyhárt József, a felvidéki Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke ül egy asztalhoz.  
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A Vajdasági Magyar Szövetség elnökével tárgyalt Orbán Viktor 

A vajdasági magyarokat támogató programokról, a vajdasági jeles napokról szóló 

tartományi döntésről és Szerbia EU-integrációjáról is tárgyalt egymással Orbán Viktor 

miniszterelnök és Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke szerda délelőtt az 

Országházban. A megbeszélésen elhangzott: Magyarország kormánya a következő években 

is támogatja a vajdasági magyar gazdaságfejlesztési projekteket, csakúgy, mint a magyar 

közösséget segítő kulturális, oktatási és egyházi programokat - tájékoztatta az MTI-t 

Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A VMSZ 

elnöke beszámolt Orbán Viktornak a vajdasági tartományi képviselőház közelmúltban 

megszületett döntéséről, amellyel a Vajdaság számára jeles napokról határozott, és amely 

augusztus 20-ának, a magyar államalapítás napjának méltó megünneplését is lehetővé 

teszi. A szerdai tárgyaláson Pásztor István arra kérte a magyar miniszterelnököt, hogy a 

továbbiakban is erőteljesen álljon ki Szerbia mielőbbi európai uniós csatlakozása mellett, 

mert az EU-tagság egyaránt szolgálja a szerb és a magyar nép érdekeit is. 

 

Pásztor István: a következő négy évben is folytatódik a vajdasági 
gazdaságfejlesztési program 

A jövő évtől újabb négyesztendős ciklus kezdődik a magyar kormány vajdasági 

gazdaságfejlesztési programjában, amelynek a pénzügyi háttere megközelíti a 2016-2018-

as program keretének a dupláját - hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke abban a beszélgetésben, amelyet a szabadkai Pannon RTV szombaton 

sugárzott. Mint mondta, folytatódnak az utóbbi időszak legsikeresebb programjai, például 

a mezőgazdasági és házvásárlási pályázatok, de ezek mellett idegenforgalmi beruházások is 

lesznek. Utóbbi alapját a még készülő vajdasági magyar turizmusfejlesztési stratégia jelenti 

majd - magyarázta. Rámutatott arra, hogy a most folyamatban lévő pályázatokat még az 

idén lezárják, hozzátette azonban, hogy mivel jelentős volt a jelentkezők száma és sok volt 

a sikeres pályázat, további forrásokra lesz szükség ahhoz, hogy minden nyertes pályázó 

megkaphassa a kért összeget. Pásztor István elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök 

biztosította arról, a pénzügyminiszterrel közösen megtalálják a megfelelő forrásokat és 

biztosítják a további szükséges pénzt. A hároméves ciklus végén a számok várhatóan azt 

mutatják majd, hogy több mint 10 és fél ezer sikeres pályázó volt - emelte ki a VMSZ 

elnöke.  
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Klimkin: Magyarországon kezdik érteni, hogy Ukrajna nem akarja 
diszkriminálni a magyar kisebbséget 

Magyarországon kezdik megérteni, hogy Ukrajnának nem áll szándékában diszkriminálni 

a Kárpátalján élő magyar kisebbséget az új oktatási törvénnyel – foglalta össze Pavlo 

Klimkin ukrán külügyminiszter a jogszabályról a napokban tartott miniszteri szintű 

konzultáción szerzett benyomásait az Ukrajinszka Parvda hírportálnak írt cikkében, 

amelyből az UNIAN hírügynökség idézett. Múlt pénteken Kárpátalján, az Ungvárhoz 

közeli Alsószlatina gyógyüdülőhelyen folytatott megbeszélést a törvény vitatott nyelvi 

cikkelyéről az ukrán diplomácia vezetője, valamint Lilija Hrinevics oktatási miniszter 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel, Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások 

miniszterével, a kárpátaljai magyarság vezetőinek részvételével. A konzultáció után 

Szijjártó Péter egyebek mellett kijelentette, Magyarország részéről nem kívánnak vitába 

bocsátkozni arról, hogy az ukrán oktatási törvény hogyan akarja hatékonyabbá tenni az 

államnyelv oktatását, de ezt ne a magyar kisebbségi nyelven történő oktatás kárára tegyék. 

Jelezte, hogy az egyeztetésen történtek előrelépések, de „az előttünk álló út még hosszú, és 

sok erőfeszítést kell tennünk annak érdekében közösen, hogy a tavaly szeptember előtti (az 

oktatási törvény elfogadása előtti) kontextushoz vissza tudjunk térni”. Cikkében Klimkin 

úgy értékelte, hogy a vita kimozdult a holtpontról, ami valóban jelentős győzelem. 

Hangsúlyozta, hogy ez egy közös ukrán-magyar siker, nem egyik vagy másik oldal 

győzelme a másik fölött, és jelentős lépés az egymás felé közeledés útján. „Úgy tűnik, 

magyar partnereink végre belátták, hogy a törvény nem fog megváltozni. Most pedig a 

felek már a kompromisszumok keresésére irányították erőfeszítéseiket, a törvény 

végrehajtásának mikéntjeire koncentrálva” – fejtegette a miniszter. 

 

A KMKSZ elítéli a kárpátaljai romák ellen Lembergben elkövetett 
pogromot 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban ítélte el a kárpátaljai 

magyar romák ellen a hétvégén Lembergben végrehajtott pogromot, aggasztónak nevezve, 

hogy az elkövetők között több fiatalkorú is van, ami a magyar szervezet szerint arra utal, 

hogy Ukrajnában a szélsőséges eszmék az iskolákat is megfertőzték. A június 23-án éjjel 

kárpátaljai romák ellen elkövetett pogromban egy fiatal kárpátaljai magyar cigány férfi 

életét vesztette, négyen megsebesültek, köztük egy anya és tízéves kisfia. Rendkívül 

aggasztó – áll a nyilatkozatban –, hogy a kárpátaljai romák ellen indított támadások 

elkövetői között a rendvédelmi szervek eddig több fiatalkorút is előállítottak, s ez azt 

mutatja, hogy a szélsőséges eszmék megfertőzték az iskolákat is, ami komoly társadalmi 

problémákhoz vezethet az országban. „Meggyőződésünk, hogy egy Európai Unióba tartó 

jogállamban megengedhetetlen az olyan szélsőséges nacionalista szervezetek működése és 

tevékenységének büntetlenül hagyása, melyek egy, az országban élő – ukrán 
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állampolgárságú – halmozottan hátrányos helyzetben lévő etnikai kisebbség helyzetének 

megoldását annak fizikai felszámolásában látják” – szögezte le a KMKSZ, hangsúlyozva, 

hogy elengedhetetlennek tartja a tettesek mielőbbi előállítását, és a hasonló 

kisebbségellenes cselekedetek megakadályozását. 

 

Többség-kisebbség paktum megkötését kezdeményezte frízföldi 
kongresszusán a FUEN  

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) többség-kisebbség paktum 

megkötését kezdeményezte Európa országaiban a hollandiai Frízföldön tartott 

kongresszusán. Az európai őshonos nemzeti kisebbségek ernyőszervezetének közleménye 

szerint a paktum kedvező feltételeket teremtene a nyelvi és kulturális sokszínűségnek, 

valamint a kisebbségi közösségek identitásának a megőrzésére és fejlesztésére, az 

asszimilációjuk megállítására, és olyan helyzetet teremtene, amelyben otthon érezhetik 

magukat a szülőföldjükön. A paktum ugyanakkor beleszólást is biztosítana a kisebbségek 

számára az olyan döntésekbe, amelyek befolyásolják az életüket, és önállóságot biztosítana 

számukra a kulturális oktatási és nyelvi jogaik gyakorlásában. A FUEN arra kérte az 

európai többségi közösségeket hogy támogassák a kisebbségi jogi kezdeményezéseket, 

előítéletek nélkül hallgassák meg a nemzeti és nyelvi kisebbségi csoportokat, és segítsék 

őket abban, hogy a kisebbségiek is az EU egyenjogú polgárai legyenek. Vincze Loránt, a 

FUEN elnöke elmondta: a paktum tulajdonképpen egy partneri ajánlat, amellyel a 

kisebbségek megszólíthatják országaik többségét. 

 

Egyre több gyerek vesz részt a katalóniai magyar táborban 

Egyre több gyerek vesz részt a katalóniai magyar táborban, számuk évről évre emelkedik - 

tájékoztatta az ezekben a napokban zajló rendezvényről a barcelonai magyar főkonzulátus 

az MTI-t pénteken. A kormányzati Bethlen Gábor Alap támogatásával megvalósuló 

hétnapos táborban a Barcelonában és környékén élő magyar családok kisiskolás korú 

gyerekei játékos formában tanulhatnak a magyar kultúráról. Emellett népdalok, 

népmesék, valamint magyar irodalmi művek megismerésével fejleszthetik a magyar 

nyelvtudásukat. Mivel ezek a gyerekek a magyaron kívül több nyelvet is beszélnek, magyar 

identitástudatuk megőrzéséhez és erősítéséhez kiemelten fontos, hogy tudják közösségben 

használni a magyar nyelvet - hangsúlyozta közleményében a főkonzulátus.  
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