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Gulyás: fontos, hogy a határon túli magyar fiatalok a szülőfölddel 
tervezzenek 

„Arra bíztatom a fiatalokat, hogy tanuljanak nyelveket, éljenek a külföldi tanulmányi 

lehetőségekkel, de hosszú távon mindenképpen a szülőfölddel tervezzenek” – mondta a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és 

diaszpórában élő egyetemi diákvezetőknek szóló táborában. Gulyás Gergely helyesnek 

nevezte azt a magyar kormányzati célkitűzést, hogy minél több határon túli magyar ember 

érezze úgy, boldogulni tud a szülőföldjén. Úgy vélte, ezzel nem ellentétes a külföldi 

tanulás, akár fiatalon a munkavállalás sem. Előadásában rámutatott, hogy a 

rendszerváltozás után a magyarság nehézségei megmaradtak az egész Kárpát-

medencében. Mindenki azt gondolta, hogy a demokratikus szabadság kivívásával 

természetes lesz az anyanyelven való tanulás, de a nacionalista politika felerősödött a 

környező országokban, ami a magyarság integrációját és a gyökerek elvágását célnak 

tekintette. A miniszter kiemelte, hogy ma már sokkal jobb a helyzet minden téren, 

különösen azért, mert Magyarország gazdaságilag megerősödött. Márpedig az anyaország 

gazdasági erejének a külpolitikai érdekérvényesítésben is jelentős szerepe van – fűzte 

hozzá. A miniszter szerint egyértelmű célja a Kárpát-medencei gazdaságfejlesztésnek, hogy 

az anyaország segítse a magyarságot a szülőföldön boldogulásban, ebben pedig a 

regionális magyar nagyvállalatok jelentik a kulcsot. 

 

Potápi: 600 millió forintos támogatás a külhoni magyar családbarát 
vállalkozásoknak 

A külhoni magyar családok éve programsorozat keretében 600 millió forint értékben 

támogat a kormány határon túli magyar családbarát vállalkozásokat – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtöki sajtótájékoztatóján, 

Budapesten. Potápi Árpád János kiemelte: a pályázatot a nemzetpolitikai államtitkárság 

tavasszal 500 millió forint értékben hirdette meg, de mivel 760 pályázat érkezett több mint 

négymilliárd forint összigénnyel, 600 millió forintra emelték a támogatási összeget. Az 

államtitkár hangsúlyozta: a pályázat célja olyan külhoni magyar vállalkozások anyagi 

támogatása, amelyek az általános vállalkozásfejlesztésen túl családbarát munkahelyek 

alakítanak ki, fejlesztenek, családokat segítő szolgáltatások nyújtanak, vagy külhoni 

diákok, fiatal pályakezdők szakmai gyakorlatát támogatják. Kifejtette: a megpályázható 

támogatás összege mezőgazdasággal foglalkozó vállalkozások esetén 3-4,5 millió, nem 

mezőgazdasági vállalkozások esetén pedig 3-6 millió forint volt. Potápi Árpád János 

közölte: összesen 118 pályázat nyert, ezek közül 60 Erdélyből 60, 25 a Felvidékről, 20 a 

Vajdaságból, 13 pedig Kárpátaljáról érkezett. 
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Szilágyi Péter: a kormány nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában élő 
magyarok támogatására 

A kormány nagy hangsúlyt fektet a diaszpórában élő magyarok támogatására, mindazt a 

segítséget meg szeretné adni nekik, amit 1990 és 2010 előtt nem, vagy csak minimálisan 

kaptak meg. Szilágyi Péter a nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók 17. 

továbbképzésének zárónapján emlékeztetett arra, hogy a diaszpórában 2,5 millió magyar 

él a világban. Az alaptörvény szerint a kormány nemcsak felelősséget érez, hanem 

felelősséggel viseltetik a diaszpórában élők iránt, ezért a 2010-ben elkezdett munka 

folytatódik – hangsúlyozta Szilágyi Péter. Kitért arra, hogy októberben és novemberben 

megjelennek azok a támogatások a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján, amelyekkel a 

diaszpórában élő magyar iskolákat és szervezeteket támogatja a nemzetpolitikai 

államtitkárság. A nyugati diaszpórában magyar nyelvet tanítók továbbképzését az 

Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége szervezi. A tanfolyamra 

12 országból 27-en érkeztek, Ausztriából, az Amerikai Egyesület Államokból, Argentínából, 

Ausztráliából, Csehországból, Finnországból, Franciaországból, Kanadából, 

Lengyelországból, Németországból, Spanyolországból és Svédországból.  

 

Kásler Miklós Kolozsváron: a kultúra és a történelem összeköt  

Kásler Miklós szerint a kultúra és a történelem összeköti a Kárpát-medence népeit, és 

keresni kell a további összeépíthető hidakat. Az emberi erőforrások minisztere a 

Kolozsvári Magyar Napok zárógálája díszvendégeként beszélt erről, a város főterén 

felállított nagyszínpadon a Száztagú cigányzenekar koncertje előtt. A miniszter beszédében 

hosszasan idézte a magyar királyok és a magyar kultúra erdélyi kötődéseit, majd 

megállapította, a világháborúkat követő diktatúrák megtörték a szerves fejlődést, és ezt 

mindegyik együtt élő nemzet megsínylette. Úgy vélte: mindenkinek el kell számolnia azzal, 

hogy hogyan sáfárkodott az utóbbi évszázadban rábízott javakkal. „Megvalósította-e, 

betartotta-e az aláírt szerződéseket, betartotta-e a törvényeket, azon munkálkodott-e, hogy 

(…) az emberek és nemzetek szabadsága, önrendelkezése, anyagi és szellemi jóléte, 

vallásszabadsága, ősi kultúrája fejlődjenek, egyáltalán megmaradjanak a jövő számára” – 

fogalmazott. A miniszter kijelentette, hogy a sok oktalan és eredménytelen viszály és 

veszteség után Közép-Európa most nyertes lehet, ha visszaállítja értékeit, identitását, úgy 

ahogy ez már létezett. 
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Csíkszentdomokoson felavatták a megújult Márton Áron-
múzeumot 

Csíkszentdomokoson, Márton Áron szülőfalujában szombaton felavatták a legendás 

gyulafehérvári római katolikus püspök előtt tisztelgő, felújított múzeumot. Az eseményen 

elmondott beszédében Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára is azt emelte ki, hogy Márton Áront nem tudta megtörni a kommunista 

hatalom, ő fáradhatatlanul szót emelt a népéért, az elnyomottakért. Az ő tanításaként 

említette, hogy "magunkért és az igazságért mindig bátran kell harcolnunk".  A 

múzeumavatás előtt a helyi plébániatemplomban ünnepi misén idézték fel a 122 éve 

született püspök alakját. Prédikációjában Jakubinyi György gyulafehérvári érsek 

kijelentette: Márton Áron áldozó papként, bíróként és tanítóként is "a tökéletesség fokán 

állott", ezért örök eszménykép a népe számára. Hozzátette: ezért kell imádkozni boldoggá 

majd szentté avatásáért. Az ünnep részeként felolvasták Márton Áron püspök 1972. 

október 29-én Csíkszentdomokoson elmondott szentbeszédét, majd először vetítették le 

nyilvánosan azt a nemrég előkerült négyperces filmet, amely 1972-ben készült Márton 

Áron püspökről a málnásfürdői római katolikus kápolna meglátogatásakor. 

 

Közös nyilatkozatban foglaltak állást több ügyben az erdélyi magyar 
pártok 

Közös nyilatkozatban foglaltak állást pénteken az erdélyi magyar pártok és közképviseleti 

szervezetek a terrorizmus vádjával elítélt székelyek, a Romániából kiutasított Dabis Attila, 

valamint a romániai restitúció leállítása ügyében. A Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ), a Magyar Polgári Párt (MPP), az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP), az 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) képviselői 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére tanácskoztak pénteken 

Kolozsváron. A tanácskozás után kiadott közös nyilatkozatukban közölték: szolidaritást 

vállalnak "a koncepciós perek áldozataivá vált" Beke Istvánnal és Szőcs Zoltánnal, 

követelik az ellenük kimondott ítélet haladék nélküli felülvizsgálatát, és az "európai 

jogrendet meghatározó szellemben történő" megváltoztatását. A pártok és szervezetek 

felszólították a romániai hatóságokat, hogy haladéktalanul töröljék el azt a határozatot, 

amely alapján megakadályozzák Dabis Attilának, a Székely Nemzeti Tanács külügyi 

titkárának a Romániába való belépését. Úgy vélték, a határozat megalapozatlan, 

bizonyítást nem nyert vádak alapján hozták, és az semmibe veszi az EU szabad mozgást 

biztosító alapelvét. Felszólították ugyanakkor a kormányt, hogy hagyjon fel "a restitúciós 

törvény végrehajtásának a folyamatát gátló, illetve azt visszafordítani szándékozó" 

politikájával. A pártok és szervezetek leszögezték, hogy folytatni kívánják az erdélyi 

magyar társadalom ügyeiben megkezdett párbeszédüket és egyeztetéseiket. 
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Menyhárt József: a gazdaság a kulcs a külhoni magyarság 
megtartásában 

A határon túli magyar közösségek megtartásának „első és legfontosabb lába” a gazdaság – 

hangoztatta a Magyar Közösség Pártja elnöke a Fejér megyei Isztimérhez tartozó 

Királyszálláson. A Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei és diaszpórában élő egyetemi 

diákvezetőknek szóló táborában tartott előadásán Menyhárt József megjegyezte: a másik 

láb a kultúra, amit Trianon után szerencsére sikerült megvédeni, míg a harmadik az 

oktatás alap-, közép- és lehetőleg egyetemi szinten is. A pártelnök örömének adott hangot 

amiatt, hogy az anyaországban az utóbbi időszakban jelentősen megváltozott a 

nemzetstratégia, és előtérbe került a határon túli gazdaság erősítése. A kultúra, a nyelv és 

az oktatás megtartása mellett igyekeznek helyben munkát biztosítani a külhoni magyar 

közösségeknek, ami magával hozhatja, hogy a magyar fiatalok megmaradnak, családot 

alapítanak, továbbá a magyar nyelvű óvodák, iskolák fennmaradnak. Menyhárt József 

felvidéki példát is hozott a gazdaság erősítésének fontosságára. Elmondta, Kassáról 

„menekülnek a magyar fiatalok”, mert kevés a munkalehetőség, ellenben Nyitrán rengeteg 

lehetőség van, de a munkavállalók szlovák nyelven tudnak boldogulni, amivel veszélybe 

kerül magyarságuk. Úgy vélte, ezért szükséges a magyar identitású vagy az anyaországhoz 

kapcsolódó gazdasági szereplők erősítése, gazdasági erőcentrumok létrehozása, mert azok 

a munkalehetőség biztosításával egy időben a magyar nyelv megmaradását, illetve a 

helyben maradást is garantálhatják az egész Kárpát-medencében. 

 

A Magyar Összefogás átadta a jelöltlistát és a támogatói aláírásokat 
a nemzeti tanácsi választásokra 

Átadta a támogatói aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra a Magyar Összefogás lista a 

belgrádi Képviselőházban. Az aláírásokat a többtagú delegáció kíséretében Hajnal Jenő 

listavezető adta át a Köztársasági Választási Bizottságnak. Mintegy 1200 aláírásra volt 

szükség ahhoz, hogy a 35 fős lista indulhasson a november 4-i nemzeti tanácsi 

választásokon, eddig 4200 gyűlt össze. „Örülünk annak, hogy nagyon rövid idő alatt, a 

Magyar Összefogás listáját több mint 4200-an támogatták és ezzel lehetőségünk vált a 

törvényes keretekben átadni a listát. Megköszönném mindazoknak, akik nyilatkozatukkal 

támogatták a listánkat és természetesen azokat is, akik ezen a listán felelősséget vállaltak 

azért, hogy a következő időszakban a vajdasági magyar közösségnek a legfontosabb 
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nemzeti ügyeiben segítői, támogatói képviselői legyenek” – mondta Hajnal Jenő, aki az 

előző mandátumban is az MNT elnöki posztját töltötte be. Hozzátette: a következő négy 

évben olyan formában próbálnak nemzeti tanácsot alakítani, amely a délvidéki 

magyarságért tenni akar és felelősséget tud vállalni érte. 

 

Erzsébet-táboros kárpátaljai gyerekeket köszöntöttek az 
Országházban 

Magyarországi vakációjuk zárásaként az Országházban köszöntötték az Erzsébet-táborban 

nyaralt kárpátaljai gyermekeket és pedagógusaikat pénteken Budapesten. Bódis József 

oktatásért felelős államtitkár a mintegy 250 fiatalt és kísérő pedagógusaikat köszöntve 

nagy örömnek nevezte, hogy gyermekek százai, ezrei szerezhetnek élményeket hosszabb 

időt eltöltve Magyarország legszebb helyein. Az államtitkár azt kívánta a fiataloknak, hogy 

örömmel gondoljanak az itt töltött időre és térjenek vissza. Bódis József a közmédiának 

nyilatkozva azt mondta: a táborozás olyan közösségformáló erő, amely egy életet 

meghatározhat. A közreadott sajtóanyag szerint a kárpátaljai magyar gyermekek utolsó 

turnusában 218 gyermek és 28 kísérő pedagógus vakációzott a Balatonnál augusztus 19-től 

24-ig. A gyerekek többsége 10-17 év közötti. Ebbe a turnusba 52 településről érkeztek, 

közülük legtöbben Kisdobrony, Fancsika, Rahó, Aknaszlatina, Huszt, Nagybocskó, 

Beregszáz, Som és Solyva településekről. Az Erzsébet-táborokban a határon túlról érkező 

gyerekek együtt nyaraltak anyaországi társaikkal, így személyes kapcsolatokon keresztül 

élhették meg összetartozásukat - írták. A kárpátaljai magyar gyerekek és magyarul tanuló 

ukrán nemzetiségű diákok mellett a nyár folyamán Erdélyből, Felvidékről és Délvidékről is 

érkeztek és még a vakáció utolsó hetében is érkeznek határon túli gyerekek Erzsébet-

táborokba. 
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