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Minority Safepack: júliusban indíthat az EU törvényalkotási 
folyamatot a kisebbségek védelmében 

Pozitívan fogadta az Európai Bizottság a nyolc éve elindított Minority SafePack európai 

kisebbségvédelmi kezdeményezés alapján kidolgozott javaslatokat, amelyek alapján július 

10-éig hoz majd döntést arról, hogy megindítja-e a jogalkotási folyamatot – közölte Vincze 

Loránt, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) európai parlamenti 

képviselője, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) elnöke Brüsszelben 

szerdán. A képviselő az RMDSZ és a FUEN által indított kezdeményezés európai bizottsági 

bemutatása után magyar újságíróknak nyilatkozva elmondta, a megbeszélésen világossá 

tették, hogy az Európai Unió tagországaiban asszimilációnak kitett kisebbségi nyelvek és 

kultúrák részei az európai kulturális örökségnek, ezért védeni kell őket. A kisebbségek 

jogainak védelme az EU feladata is, nem kizárólag a tagállamok hatáskörébe tartozónak 

kellene tekinteni” – fogalmazott. 

 

Úzvölgyi katonatemető: állati eredetűek azok a csontok, amelyeket 
a 150. román katonának tulajdonítottak 

A hatóságok szerint állati eredetűek azok a csontok, amelyeket román nacionalista 

szervezetek az Úzvölgyén eltemetett 150. román katona földi maradványainak tekintettek. 

A csontokat a jászvásári (Iași) Törvényszéki Orvostani Intézet vizsgálta meg; a vizsgálat 

eredményeiről a moinești-i ügyészség tájékoztatta Árus Zsoltot, a Székely Figyelő 

Alapítvány elnökét. Árus az egyik közösségi portálon tette közzé az ügyészség válaszát. Az 

úzvölgyi katonatemetőben több román nacionalista megmozdulást is szervező Calea 

Neamului Egyesület elnöke, Mihai Tîrnoveanu tavaly szeptember 23-án jelentette be, hogy 

Vasile Boboc fémdetektoros kincskereső a katonatemető közvetlen közelében egy, az első 

világháborúban elesett román katona csontjait és fegyverzetét találta meg. Ezt a román 

nacionalista szervezetek a 150., Úzvölgyében eltemetett román hős maradványainak 

tekintették. Erre hivatkozva vonultak 150 fáklyával a temetőbe október 25-én, a román 

hadsereg napján. 

 

Esélytelen volt fellépni ellene: Azamfirei maradt a rektor 

Harmadik rektori mandátumára készül a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti 

Egyetemen (MOGYE) Leonard Azamfirei, akinek kulcsszerepe volt az intézményen belüli 

román–magyar viszony elmérgesedésében. Amint a Zi-de-zi.ro helyi portál közölte: a 

tavaly George Emil Palade Marosvásárhelyi Orvosi, Gyógyszerészeti, Tudomány- és 

Műszaki Egyetemmé átnevezett tanintézet szenátusa múlt szerdán hagyta jóvá a rektor 

jelöltségét, és fogadta el a rektort kiválasztó vizsgabizottság összetételét. A 

marosvásárhelyi egyetem tavaly májusban belső népszavazáson kétharmados 
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szavazattöbbséggel döntött arról, hogy nem közvetlen választáson, hanem 

versenyvizsgával választja ki a következő rektort. Szilágyi Tibor, az egyetem szenátusának 

tagja az MTI-nek elmondta: Leonard Azamfirei egyedül pályázta meg a tisztséget. 

Pályázatát a szenátus érdemi vita nélkül fogadta el. A korábbi magyar rektorhelyettes 

hozzátette: a magyar tagozat véget vetett annak a tiltakozásának, hogy választott képviselői 

nem vesznek részt az egyetem vezető testületeiben. Így a 19 magyar szenátor ott volt a 81 

tagú szenátus múlt heti ülésén, de úgy érezték, hogy Leonard Azamfirei harmadik 

mandátuma eldöntött tény, ami ellen esélytelen fellépniük. 

 

Három hónap után megbukott az Orban-kormány 

Mindössze három hónappal a hivatalba lépése után megbukott a Ludovic Orban vezette 

jobbközép kormány a kétkamarás bukaresti parlamentben szerdán rendezett bizalmi 

szavazáson. A PSD és az RMDSZ bizalmatlansági indítványát 261 törvényhozó támogatta 

szavazatával. A PSD és az RMDSZ ily módon megakadályozta a kétfordulós polgármester-

választás bevezetését, amelyet a parlamenti vitát mellőzve, úgynevezett kormányzati 

felelősségvállalással terjesztett a parlament elé a Nemzeti Liberális Párt (PNL) alig három 

hónapja beiktatott kisebbségi kormánya. A kormány bukása megnyitja az utat az év végén 

esedékes parlamenti választások előrehozása előtt. Klaus Johannis államfő csütörtökön 

újabb kormányalakítási megbízást adott Ludovic Orbannak, a jobbközép Nemzeti Liberális 

Párt (PNL) elnökének. A parlamenti pártok képviselőivel a kormányalakításról folytatott 

tárgyalásokat követően az államelnök úgy vélekedett, hogy vissza kell térni a választókhoz. 

Johannis elmondta: a maga részéről az előre hozott választásokat részesíti előnyben. 

 

Csodasarok ünnepélyes átadója Komáromban 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által meghirdetett „Miénk a város“ 

elnevezésű versenyen sikeresen szerepelt 16 felvidéki oktatási intézmény. A Csodasarok 

átadására Komáromban került sor a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Szlovákiai 

Magyar Pedagógiai Szövetség (SZMPSZ) szervezésében. Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke 

megköszönte az államtitkárságnak, hogy „hetedik alkalommal is meghirdette ezt az 

óvodásokat és kisiskolásokat mozgósító, korszerű, a gyermekek életkorát szem előtt tartó, 

az értelemre és érzelemre egyaránt ható versenyt.“ Hangsúlyozta, a versenyfelhívás arra 

biztat, hogy együtt dolgozzon a család, a pedagógus. „Gondolkodjanak, ötleteljenek, 

nevessenek, izguljanak együtt, hiszen semmi sem kovácsolja jobban össze a családot, mint 

a közös célok, az együttlét öröme“ – húzta alá. Czimbalmosné Molnár Éva felidézte, hogy a 

2013-ban indult közösségi játékba a mai napig töretlen lelkesedéssel kapcsolódnak be az 

óvodások és a kisiskolások Kárpát-medence-szerte. A játék meghirdetésének célja, hogy 

megtalálják és segítség azokat a gyerekeket, akiknek hatására a közösség erősödhet, 
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összetartozóbbá válhat. „Ezzel a játékkal szeretnénk ösztönözni az óvodásokat, 

kisiskolásokat, hogy a saját kreativitásukkal, tehetségükkel, kitartásukkal tegyenek a 

közösségükért, az iskoláért, óvodáért. Így már kicsi korukban megtanulják, hogy mi az az 

összetartozás“ – húzta alá. 

 

Grezsa: Az óvodafejlesztési program a régió versenyképességét is 
erősíti 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program eredményeiről tartottak eszmecserét Bősön a 

Csallóköz polgármesterei és óvodaigazgatói részvételével. A Felvidéken megvalósult 

fejlesztéseket Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjáért felelős 

miniszteri biztos ismertette. A miniszteri biztos elmondta, az összességében 44,6 milliárd 

forint keretösszeggel megvalósított programból 12 milliárdnyi jutott a Felvidékre. Ez a 

részarány a Kárpát-medence területén a határokon túli magyarság összlétszámát tekintve 

pozitív diszkriminációt jelent. A Felvidéken 303 gyermekkel többet írattak be idén magyar 

óvodába, ez már számokkal is visszaigazolt sikernek számít. Az ismertetőn elhangzott, a 

Felvidéken összesen 175 óvoda felújítására ítélt meg a magyar kormány támogatást, 

valamint 5 új intézmény is megépül még a közeljövőben. Ezek közül 140 felújított óvodát 

már birtokba is vehettek a gyermekek. A miniszteri biztos elmondta, az óvoda a legjobb 

befektetés a jövőbe, hiszen egyrészt a magyar óvoda megnöveli az esélyét annak, hogy az 

adott településen még száz év múlva is természetes legyen a magyar szó, másrészt a 

minőségi oktatást és ellátást biztosító intézmény egy jó befektetés a jövőbe is, hiszen a 

fennálló gazdasági versenyhelyzetben nem mellékes az sem, mennyire lesz a magyarság 

piacmeghatározó tényező a Kárpát-medencében. Ennek egyik záloga az anyanyelvén 

korszerű oktatásban részesülő gyermekek későbbi meghatározó jelenléte a gazdaságban. 

 

Intenzív választási kampányra készül a VMSZ 

Pásztor István pártelnök a Szabadkai Magyar Rádióban elmondta, intenzív, körülbelül 

másfél hónapig tartó kampányt tervez az április 26-i választások előtt a Vajdasági Magyar 

Szövetség. Minél több helyszínre szeretnének eljutni, hogy beszéljenek az emberekkel, 

ismertessék az elmúlt időszak eredményeit és az elkövetkező esztendőkre vonatkozó 

terveket. A VMSZ elnöke elmondta: remélhetően a következő években felgyorsul Szerbia 

európai uniós csatlakozási folyamata. A jogalkotás kérdése is hangsúlyos lesz, illetve 

vélhetően az uniós források is elérhetővé válnak. „Azért tudtunk nagyon sok ügyet intézni, 

azért tudtunk egyről a kettőre haladni, azért tudtunk jelentős forrásokat mozgatni, azért 

tudtunk jelentős anyaországi forrásokat is beforgatni az itteni problémák megoldására, 

mert a döntéshozók asztalánál ültünk. Irányítottuk a folyamatokat. Részesei voltunk a 
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folyamat irányításának. Nem futottuk az események után, hanem megpróbáltuk azokat 

befolyásolni”.  

 

Ülésezett a Nemzeti Kisebbségek Tanácsa 

Oktatási, tájékoztatási és nyelvhasználati kérdések kerültek középpontba a Nemzeti 

Kisebbségek Tanácsának szerdai belgrádi ülésén. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke a helyszínen a Pannon RTV-nek elmondta, elhangzottak bíráló, de dicsérő 

megjegyzések is. „Összegeztük mindazt, amit eddig elvégeztünk, és én úgy gondolom, hogy 

a mérleg nyelve arról árulkodik, hogy sok mindent megvalósítottunk, és sok olyan 

dologban együtt tudtunk működni az illetékes minisztériumokkal, amelyek az itt élő 

kisebbségeket, a mi szempontunkból a magyar nemzeti közösséget erősíthetik 

identitásában, itthon való boldogulásában. Mindazok a dolgok, amelyek itt problémaként 

jelentek meg, azt láttuk, azt tapasztalhattunk, hogy valamennyi jelenlévő illetékes ezek 

megoldását igyekszik megtenni” – szögezte le az MNT elnöke.  

 

Szijjártó Péter: a jó viszony továbbra sem a magyar kormányon 
múlik 

Továbbra sem a magyar kormányon múlik, hogy visszatérjenek a jó magyar-ukrán 

viszonyhoz – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter az ukrán 

nyelvtörvény ügyében. A miniszter arra reagált, hogy Hanna Novoszad ukrán oktatási 

miniszter pénteki kijevi találkozójuk után azt közölte, egyik javaslatot sem tartja 

kivitelezhetőnek azok közül, amelyeket Szijjártó Péter tárgyalásukon ismertetett vele. 

Szijjártó Péter a közösségi oldalon azt írta, az ukrán oktatási miniszter pénteken több tanú 

– köztük az ukrán külügyminiszter – előtt megígérte, hogy hamarosan találkozik a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szövetségének vezetőségével és egyeztet velük a 

javaslatokról. Szijjártó Péter kijevi látogatásán az ukrán nyelv kisebbségi oktatására és a 

kárpátaljai magyarok anyanyelvének egyidejű megőrzésének lehetőségére vonatkozó 

magyar javaslatról tájékoztatta ukrán tárgyalópartnereit. A magyar külügyminiszter két 

javaslatot tett. Az egyik az volt, hogy Ukrajna sorolja be a kárpátaljai magyar kisebbséget is 

a területén élő őshonos nemzetiségek csoportjába; az őshonos nemzetiségiek iskoláiban 

ugyanis a diákok az első osztálytól az érettségiig anyanyelvükön tanulhatnak minden 

tantárgyat. A másik javaslat pedig úgy hangzott, hogy ne egyes tantárgyak oktatásában 

térjenek át az ukrán nyelvre fokozatosan, növelve ezzel az ukrán nyelv részesedését az 

oktatásban, hanem az ukránnyelvórák számát növeljék. 
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Válaszd az eszéki magyar központot! – nyílt nap a HMOM 
Központban 

Az általános iskola utolsó osztályában minden diák fontos választás előtt áll, természetesen 

a középiskolai továbbtanulásról van szó. Ezt a döntést szeretné megkönnyíteni az eszéki 

magyar iskolaközpont vezetése az úgynevezett nyílt nappal. Ilyenkor a nyolcadikosokat 

körbevezetik az iskolában, valamint tájékoztatják őket a központ által nyújtott 

lehetőségekről és az anyanyelven történő tanulás fontosságáról, előnyeiről. „Fontosnak 

tartjuk, hogy a horvátországi magyar diákok megismerjék intézményünket, és ha egy mód 

van rá, hozzánk járjanak középiskolába. A központ amellett, hogy minden horvát iskolával 

felveszi a versenyt, számos előnnyel is bír, hiszen azok, akik nálunk tanulnak, a magyar és 

a horvát nyelvet is egyaránt elsajátítják. Biztatok mindenkit, hogy iratkozzon hozzánk, 

válassza a magyar nyelvű oktatást” – mondta Andócsi János igazgató, aki hozzátette, hogy 

a távolabbról érkező diákokat is szívesen fogadják, hiszen már van kollégiumuk is.  
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