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November közepén ülésezik a Magyar Diaszpóra Tanács és a 
MÁÉRT 

November 15-én tartja tanácskozását a Magyar Diaszpóra Tanács, másnap a Magyar 

Állandó Értekezlet plenáris ülését rendezik Budapesten – mondta el a nemzetpolitikai 

államtitkár. Mindkét eseményen felszólal Orbán Viktor miniszterelnök. A MÁÉRT idei 

napirendjéről szólva Potápi Árpád János kiemelte: szeretnék egyszerűsíteni a választási 

jogszabályokat, erről Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter tart majd 

előadást. Kitért arra, hogy a parlament ezen a héten megkezdi a külhoni magyarok EP-

választáson való szavazásának lehetőségét megteremtő javaslat tárgyalását. Az államtitkár 

beszámolt a kárpátaljai szociális programcsomagról, megerősítve, hogy az idei 1,37 

milliárd forintos keretet 3 milliárdra emelik jövőre. A következő tematikus évről a MÁÉRT 

dönt majd, a rendelkezésre álló keret jövőre is várhatóan 1 milliárd forint lesz. Beszámolt 

arról, hogy jelenleg 1 millió 38 ezer az új magyar állampolgárok száma, ez még néhány 

százezerrel emelhető. Elképzelhetőnek tartja egy iskolafelújítási és fejlesztési program 

kimunkálását – tette hozzá. Kitért a hamarosan tartandó nemzeti tanácsi választásokra 

Szerbiában, szerinte a november 4-i voksoláson jó eséllyel vesznek részt a Vajdasági 

Magyar Szövetség jelöltjei. Hozzátette, november 10-én lesznek a szlovákiai 

önkormányzati választások, ezeken a Magyar Közösség Pártja (MKP) várhatóan jól 

szerepel majd.  

 

Potápi: a vajdasági magyarok szempontjából kiváló a kisebbségi 
választás eredménye  

Kiváló eredmény született a magyarság szempontjából a hétvégi kisebbségi nemzeti 

tanácsi választáson Szerbiában - értékelt a nemzetpolitikai államtitkár hétfőn Budapesten.  

Potápi Árpád János a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén elmondta: harmadszor 

tartottak ilyen választásokat Szerbiában, ahol 22 nemzeti tanács működik, közülük 18-at 

közvetlenül választanak meg, közte a Magyar Nemzeti Tanácsot (MNT). Az államtitkár 

szerint már a voksolást megelőző regisztráció során fel lehetett mérni a valódi helyzetet, 

azt, hogy ki mire számíthat. Augusztus 24-én jelentette be a Magyar Összefogás a listáját, 

ezt követte jóval később a Magyar Mozgalom - idézte fel Potápi Árpád János, aki szerint 

már ebből lehetett következtetni az eredményre. Az MNT az elmúlt években rendkívül 

sikeres munkát végzett; az elmúlt négy évben Vajdaság-szerte nagyon jól látták az 

emberek, hogy a magyar kormánnyal szorosan összefogva, együttdolgozva az ottani 

közösségek, civil szervezetek milyen eredményeket tudtak elérni - összegzett. Hajnal Jenő, 

a Magyar Nemzeti Tanács elnöke kiemelte: száz településen 338 kampányrendezvényt 

tartottak, nincs olyan közösség a Vajdaságban, ahová ne látogattak volna el. Rámutatott: 

némileg alacsonyabb volt a részvétel mint négy éve, de minden városban, községben a 
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Magyar Összefogás nyerte a választásokat; mindenhol megszerezte a szavazatok több mint 

75 százalékát.  

 

Szilágyi Péter: Gesztusértékű a világ magyarságának adott 
kormányzati támogatás 

Gesztusértékű a diaszpóramagyarság számára a személyes és anyagi segítség, amivel az 

anyaország támogatja őket – mondja a Mandinernek Szilágyi Péter, a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, akivel hétfőn beszélgetett a 

Mandiner újságírója miután hazatért észak-amerikai útjáról, hiszen munkája során 

kiemelt figyelmet fordít a diaszpórára. Szilágyi Péter elmondta: a diaszpórában élő 

magyarok erősan ragaszkodnak magyarságukhoz és nagyon hálásak azért a támogatásért, 

amit korábban nem éreztek. Hozzátette: „nagyon jól feldobta a közösségi életet a KCSP, a 

Kőrösi Csoma Sándor Program, azaz nagyon jól teljesítenek az ösztöndíjasok, akiket 

kiküldünk évről évre kilenc hónapra a kinti magyar közösségekhez, hogy segítsék az 

életüket, illetve az elmúlt időszakban meghirdetett pályázatokból is több fejlesztésre, 

programszervezésre van lehetőség.” 

 

Megjelent a Kárpátaljai Gasztrokalauz 

A Magyar Konyha Magazin folyóirat legújabb számának mellékleteként megjelent a 190 

címet összegyűjtő Kárpátaljai Gasztrokalauz. A kiadvány budapesti bemutatóján szerdán 

Grezsa István, Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos hangsúlyozta: a 

könyvecske nem csupán egy útikalauz, gasztrokulturális összefoglaló, amely rengeteg 

élményt, helytörténeti érdekességet mutat be, hanem egyben kvintesszenciája azoknak az 

erőfeszítéseknek, amelyeket a magyar kormány tesz a kárpátaljai magyarságért a régió 

turisztikájának fejlesztésén keresztül. A kárpátaljai magyarság jelenleg a 

legveszélyeztetettebb nemzetrészünk - mondta Grezsa István, aki kitért arra is: öt évvel 

ezelőtt a kelet-ukrajnai harcok hírére eltűntek a magyar turisták Kárpátaljáról, ezen is 

próbál a magyar kormány segíteni különféle kezdeményezések támogatásával. Vinkó 

József, a Magyar Konyha főszerkesztője kiemelte, hogy a Kárpátaljai Gasztrokalauz úttörő 

munka, soha sehol nem készült még hasonló összefoglaló a régió sokszínű konyháiról.  

 

Erős Európai Néppárt mellett tett hitet Orbán Viktor és Kelemen 
Hunor Budapesten 

Az Európai Néppárt novemberben Helsinkiben tartandó kongresszusával kapcsolatos 

teendőkről tárgyalt egymással Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke és Kelemen 
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Hunor RMDSZ-elnök múlt hétfőn az Országházban. Találkozójuk során áttekintették a 

közös erdélyi fejlesztési terveket is – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a 

Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A megbeszélésen egyetértettek 

abban, hogy erős Európai Néppártra van szükség, és a magyar érdekekért a 

legeredményesebben úgy tudnak közösen küzdeni, ha a májusi EP-választások után erős 

néppárti frakció alakul az Európai Parlamentben. Orbán Viktor és Kelemen Hunor 

leszögezte: a jelenlegi helyzetben mindketten Manfred Weber jelöltségét fogják támogatni 

az Európai Bizottság elnöki tisztségére – tájékoztatott Havasi Bertalan. Az államtitkár 

elmondta: a hétfői egyeztetésen áttekintették a magyar kormány támogatásával zajló közös 

erdélyi fejlesztési projekteket is, különös tekintettel az oktatási, kulturális és 

gazdaságfejlesztési beruházásokra. 

 

Centenárium: a román külügy üdvözli Juncker kijelentését, és elítéli 
a magyar politikusok Krónikának adott nyilatkozatait 

A román külügyminisztérium üdvözli Jean-Claude Juncker december elsejével – Erdély és 

Románia egyesülésének centenáriumi ünnepségével – kapcsolatos állásfoglalását, 

ugyanakkor aggodalmának ad hangot a „budapesti hatóságok retorikája” miatt. A 

bukaresti külügyminisztérium szerint az Európai Bizottság elnökének üzenete annak a 

román államnak az európai szintű elismerése, amely „az idők során hathatós, a 

legszigorúbb szabványokat is kielégítő” intézkedéseket hozott a nemzeti kisebbségekhez 

tartozó személyek érdekében. A Teodor Meleșcanu vezette külügyi tárca az MTI által 

ismertetett állásfoglalásban szolidaritásáról biztosította Junckert, kiemelve, hogy az EB 

elnöke a világháborúk után felépült európai jogrend – a regionális stabilitás és biztonság 

garanciája – tiszteletben tartásának fontosságát hangoztatta. A román külügyi tárca 

ugyanakkor aggodalmának adott hangot a budapesti hatóságok retorikája miatt, amely 

„megkérdőjelezni látszik” az európai népek közti békéhez és megértéshez vezető 

erőfeszítéseket. Leszögezik: Bukarest határozottan elutasít „minden olyan próbálkozást, 

amely a román nemzet képviselőinek bátor, legitim, az Egyesült Románia 1918-as 

létrejöttéhez vezető, a wilsoni elveken alapuló” cselekedeteit bírálja.  

 

Orbán Balázs: kulcsfontosságú, hogy a külhoni magyar gyerekek az 
anyanyelvükön tanuljanak meg gondolkodni 

A magyar nyelv nemzeti vagyon, és kulcsfontosságú, hogy a magyar gyerekek magyarul 

tanuljanak meg gondolkodni - jelentette ki Orbán Balázs miniszterhelyettes, a 

Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a felvidéki Ipolyságon, ahol 

köszöntőt mondott a Rákóczi Szövetség magyar összefogást jelképező ösztöndíjainak 

E
rd

é
ly

  

 

Fe
lv

id
é

k
 

 



 

 

 

 

 

 
5 

átadásán hétfőn. Az ünnepségen a magyar kormány és a Rákóczi Szövetség képviselőin 

kívül a felvidéki magyarság politikai érdekképviseletének több helyi és országos vezető 

személyisége is részt vett, köztük Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) 

elnöke. Az ünnepség keretében két helyi magyar oktatási nyelvű általános iskola 

kiselsőseinek, illetve szüleiknek adták át a Rákóczi Szövetség beiratkozási ösztöndíját. 

Orbán Balázs az ünnepségen mondott beszédében a magyar nyelv és a magyar nyelvű 

oktatás adta lehetőségekről beszélt, a gyarapodás kulcsfontosságú eszközeiként méltatva 

azokat. Hangsúlyozta: egy nagyon jó és nagyon fontos döntést hoztak meg azok a szülők, 

akik magyar iskolába íratták a gyermekeiket, mivel a magyar nyelv nemcsak 

kommunikációs eszköz, hanem nemzeti vagyon is.  

 

Áttörő sikert ért el a Magyar Összefogás 

A vajdasági Magyar Nemzeti Tanácsban (MNT) a következő négy évben is a Vajdasági 

Magyar Szövetség által támogatott Magyar Összefogás nevű lista képviselői lesznek 

többségben a kisebbségi nemzeti önkormányzati választások nem hivatalos eredménye 

alapján. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vasárnap késő esti 

sajtótájékoztatóján kijelentette: a Magyar Összefogás áttörő, nagy sikert ért el, becslése 

szerint a 35 tagú Magyar Nemzeti Tanácsban 30 képviselője lesz a következő négy évben. 

Hajnal Jenő, az MNT eddigi – és feltételezhetően jövőbeni – elnöke úgy nyilatkozott, a 

választási eredmény lehetőséget biztosít arra, hogy mindazt, amit az utóbbi négy évben 

elkezdtek, folytatni tudják, és még magasabb szintre emeljék. A VMSZ becslése szerint a 

voksoláson a külön választói névjegyzékre feliratkozott vajdasági magyarok körülbelül 36 

százaléka vett részt. 2010-ben a magyar nemzeti közösség 55,46 százaléka járult az urnák 

elé, 2014-ben pedig 40,6 százaléka. A vajdasági magyarok vasárnap két lista közül 

választhattak. A „Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc” nevű lista vezetője vasárnap késő 

esti értékelőjében rámutatott: az ellenzéki lista nem törte ugyan át a falat, de kudarcnak 

sem lehet nevezni a kapott eredményt. Közölte: a nagyobb magyar lélekszámmal 

rendelkező településeken igen jó eredményeket értek el. 

 

Pásztor István: Nem lehet meg nem történtté tenni a negyvenes 
évek eseményeit 

A negyvenes években történteket nem lehet meg nem történtté tenni, viszont áttörésnek 

számító eredmény, hogy az akkor történtekről már egymással is tudnak beszélni a 

magyarok és a szerbek – hangsúlyozta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a 

vajdasági tartományi képviselőház elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok 

tiszteletére rendezett pénteki szabadkai megemlékezésen. Hozzátette: a magyar-szerb 
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történész vegyes bizottság befejezte a munkáját, és várhatóan egy belgrádi konferencián 

mutatják be hamarosan az eddigi feltárás eredményeit. Úgy fogalmazott: „ami ebben a 

pillanatban feltárható volt a levéltári anyagokra támaszkodva és a visszaemlékezők 

kijelentéseit figyelembe véve, azt rendszerezték, de egy több mint hetven évvel ezelőtti, 

nagy térségben, nagyszámú embert érintő folyamatnak a teljes körű feltárása biztosan nem 

történt meg”. Bármennyire is szeretnék lezárni a vegyes bizottság munkáját, a kutatást 

folytatni kell, mert feltételezhetően időről időre új elemek fognak felmerülni. Az, hogy 

egymással is meg tudták beszélni az akkor történteket, „alapfeltétele annak, hogy 

valamikor ezekkel az ügyekkel kapcsolatban egyfajta békesség alakuljon ki” – húzta alá 

Pásztor István. 

 

Bírósági döntés: Diszkriminációt követett el a magyar 
felvételizőkkel szemben az Újvidéki Egyetem Jogtudományi Kara 

Diszkriminációt követett el a magyar felvételizőkkel szemben az Újvidéki Egyetem 

Jogtudományi Kara, amikor arra kötelezte a magyar ajkú diákokat, hogy a magyar nyelvű 

felvételi vizsgát követően egy szerb nyelvtudást felmérő írásbeli és szóbeli vizsgán is részt 

vegyenek – állapította meg az újvidéki felsőbíróság a felperes Vajdasági Magyar 

Diákszövetség (VaMaDiSz) szerdai közlése szerint. Az első fokú ítélettel a bírói testület 

egyben azt is megtiltotta, hogy a Jogtudományi Kar a jövőben megismételje ezt a 

diszkriminatív lépést. A VaMaDiSz 2015-ben azért indított pert a Jogtudományi Kar ellen, 

mert a korábbi gyakorlatot eltörölve, és a vonatkozó vajdasági tartományi rendeletet 

figyelmen kívül hagyva nem szervezte meg a nemzeti kisebbségek nyelvén a felvételi 

vizsgát. A diákszövetség azt a pert is megnyerte, így az intézmény az idei évben már 

lehetővé tette a magyar (és más kisebbségi nyelveken történő) felvételizést, ám bevezetett 

egy addig nem létező nyelvtudásfelmérőt. A kar lépését a vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke is elítélte, mert úgy vélte: ezáltal másodrangú állampolgároknak tekintik a 

magyar ajkú jelentkezőket. 

 

Klimkin szerint ideje társadalmi vitát kezdeni a kettős 
állampolgárság kérdéséről 

Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerint eljött az ideje Ukrajnában annak, hogy 

társadalmi vitát kezdjenek a többes állampolgárság engedélyezésének lehetőségéről. Az 

ukrán diplomácia vezetője erről egy lembergi katolikus egyetemen tartott előadásán 

beszélt. „Oroszország esetében viszont, amellyel de facto háborúban állunk, szó sem lehet 

a kettős állampolgárságról. Akinek orosz útlevele van, az jobb, ha leadja, mindenki mással 

pedig beszéljünk erről” – fűzte hozzá a miniszter. Klimkin hangsúlyozta annak 
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fontosságát, hogy a kettős állampolgárság csak a feltételek pontos meghatározása mellett 

lehet engedélyezhető. Véleménye szerint nem lehet többes állampolgárságuk a katonai 

parancsnokoknak és bizonyos tisztségek birtokosainak, de további részletekbe nem 

bocsátkozott. Rámutatott arra, hogy Európa több országában elfogadott a kettős 

állampolgárság intézménye. „Nálunk a jogszabályokat megsértik azok, akik többes 

állampolgársággal rendelkeznek, de ez nem jelenti azt, hogy ők bűnözők lennének” – 

fogalmazott a miniszter, kiemelve, hogy legalább 11 magyar állampolgár, azaz kárpátaljai 

ukrán-magyar kettős állampolgár esett el a Donyec-medencében az ukrán fegyveres 

erőkben teljesítve szolgálatot. 
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