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A kormány idén is támogatja a moldvai magyar oktatási programot 

Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes-államtitkár a moldvai magyar oktatási 

programban résztvevő harminc tanárral folytatott budapesti megbeszélései után 

kijelentette: a magyar kormány az idei évben is rendelkezésre bocsátja a moldvai oktatási 

program előző éveknek megfelelő mértékű támogatását, és mindent megtesz annak 

érdekében, hogy a program működését, növekvő hatékonyságát és átlátható 

finanszírozását biztosítsa, amelyhez egy új struktúra létrehozása szükséges. A 

tanácskozáson jelen volt a Moldvai Csángó Magyarok Szövetségének (MCSMSZ) több 

tagja, akik maguk is részt vesznek az oktatási programban, a Moldvai Magyar Oktatásért 

Alapítvány (AMMOA) kuratóriumának jelenlegi és korábbi kuratóriumi elnöke, a 

Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület (KEMCSE) kuratóriumi elnöke, 

továbbá a Teleki László Alapítvány (TLA) ügyvezetője. A programban közreműködő 

tanárok kijelentették, hogy maguk is rendkívül fontosnak tartják a moldvai magyar 

oktatási program kiszámítható működését, és egyben üdvözölték a Romániai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szerepvállalását. Diószegi László, a TLA ügyvezetője 

a találkozón leszögezte, hogy egy új alapítvány létrehozása kizárólag a program 

finanszírozásának átláthatóvá tétele érdekében szükséges, működtetése minimális 

költségekkel jár, az oktatási program munkáját az abban jelenleg is dolgozó tanárok végzik 

a jövőben is. A felek megegyeztek abban, hogy közös cél az oktatási program 

zökkenőmentes folytatása, az új struktúra kialakítása, továbbá kölcsönösen megállapodtak 

az oktatási program szilárd alapokra való helyezésében, illetve az egyeztetések további 

folytatásában. A pénteken 14. alkalommal megszervezett csángó bálon Toró T. Tibor, az 

Erdélyi Magyar Néppárt megbízott elnöke kijelentette: a moldvai magyar oktatási program 

egy sikertörténet, amiért tisztelet illeti a program létrehozóit és a benne áldozatos munkát 

végző oktatókat, pedagógusokat. „Merjünk álmodni, és higgyünk álmainkban, merjük 

álmodni azt, hogy a Kárpát-medencei magyarság egy nemzethez tartozik, merjünk hinni a 

határokon átnyúló nemzetegyesítés nagy ívű programjában. Merjük álmodni azt, hogy erős 

közösségek alkotják ezt a Kárpát-medencei magyar nemzetet, és ezek egymással 

szolidárisak” – fogalmazott a politikus. 

 

Markó: a MOGYE ügyének rendezése a koalíció feltétele volt 

Markó Béla romániai miniszterelnök-helyettes az Új Magyar Szó hétfői számának adott 

interjúban az RMDSZ ismételt koalíciókötésének feltételeiről beszélt. Markó szerint „az 

RMDSZ egyértelműen megmondta, semmiféle radikális fordulatra ebben az időszakban 

nem készül. Az egészségügyi törvénnyel amúgy sem értünk egyet. Közigazgatási 

átszervezést nem fogadunk el, ott is élesen ütköznek az elképzeléseink, koncepcióink. Amit 

tovább kell vinni, az az eddigi törvények alkalmazása. A kormányprogramban tételesen 

benne van, hogy továbbvisszük az oktatási törvény alkalmazását. Meg kell oldani a 

marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetemen kialakult helyzetet. A kisebbségi 

fejezet – mert van egy ilyen fejezet is a kormányprogramban – kimondja, hogy a 
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kormánynak az oktatási törvény alkalmazása során a magyar nyelvű oktatással 

kapcsolatos jogokat érvényesítenie kell. A kormányalakítás előtti napokban egyértelműen 

megmondtuk, enélkül nem megyünk tovább, most beszéljük meg, azért, hogy egy-két 

hónap múlva felálljunk, nem érdemes belemenni”. Az RMDSZ volt elnöke arról is beszélt, 

hogy a marosvásárhelyi orvosi egyetem ügye azért is nagyon fontos, mivel a mostani 

helyzet azt mutatja, hogy az erdélyi magyarság bizonyos törvénybe foglalt jogaitól el lehet 

tekinteni, ez pedig veszélyes precedenst teremthet. Hozzátette: „az a hangvétel és retorika 

pedig, amit az utóbbi időben hallok a marosvásárhelyi orvosi egyetem rektorától és 

másoktól, az elfogadhatatlan. Én megéltem Marosvásárhely márciusát 1990-ben, mindez 

most arra emlékeztet, ahogyan akkor beszéltek bizonyos emberek. Már csak ezért is meg 

kell oldani ezt a kérdést”. Az ÚMSZ riportere az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsról is 

kérdezte Markó Bélát, aki kifejtette: „egyelőre nagyjából annyit tesznek, hogy kiadnak egy 

közleményt és kommentálják, amit mi csinálunk. Nem látok alternatívákat, nem látom a 

programot. Azt hiszem az Erdélyi Magyar Néppárt fejében óriási zavar van, hiszen 

Băsescu-pártiak, most azonban arról kell beszélniük, hogy nem jó, hogy az RMDSZ ott van 

a kormányban – amivel azt mondják, hagyjuk faképnél Băsescut. Mi nem szerelemből 

vagyunk ebben a koalícióban, hanem azért, mert a helyzet úgy alakult, hogy csak így lehet 

valamit a közösségért tenni”. 

 

Magyar helységnévtáblákat helyezett ki az MKP 

A Magyar Koalíció Pártja egy összehangolt akció keretén belül helyezett ki magyar nyelvű 

helységnévtáblákat négy olyan magyarlakta településen, melyek szlovák történelmi 

személyiségekről, nemzetébresztőkről kapták a szlovák nevüket, így a korábbi táblatörvény 

nem tette lehetővé, hogy ezen települések hivatalosan használhassák magyar 

elnevezésüket. Az MKP közleményében azzal indokolta az akciót, hogy a tavaly módosított 

kisebbségi nyelvhasználati törvény, illetve a kapcsolódó kormányrendelet ugyan lehetővé 

teszi a helységnevek magyar megfelelőinek használatát ezeken a településeken is, ám a 

magyar táblák kihelyezésére máig nem került sor. Az akció keretén belül az Érsekújvári 

járásban Párkányban, a Komáromi járásban Ógyallán, a Vágsellyei járásban Pereden, a 

Galántai járásban Taksonyon volt táblaállítás. „A Magyar Koalíció Pártja úgy döntött, 

maga készíttet ilyen táblákat, s elhelyezi azokat az arra illetékes helyen. Sajnálattal 

állapítjuk meg, hogy a Szlovák Köztársaság Kormányhivatalának felelősei a mai napig nem 

jártak el ebben az ügyben, s az állami szervek nem teljesítették ezen feladatukat. A táblák 

ilyen módon való elhelyezésére azért is van szükség, hogy dokumentáljuk azok meglétét, 

majd erről tájékoztassuk az illetékes nemzetközi szervezeteket” – áll a Berényi József 

pártelnök által jegyzett közleményben. A Most-Híd közleményében örömmel vette 

tudomásul, hogy „egyes civil szervezetek és politikai pártok ismerik a törvényeket”, és élni 

is szeretnének a törvény adta jogaikkal. A párt állásfoglalása szerint ugyanakkor „a 

helységnévtáblák önkényes elhelyezése nem a törvényes megoldások közé tartozik”. A Híd 

Fe
lv
id
é
k

 
 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
4 

ezért kampányfogásnak nevezte az MKP helységnévtábla-állító akcióját. Az MKP 

közleményben reagált a Híd álláspontjára: „Sajnálattal állapítjuk meg, hogy a dél-

szlovákiai munkamegosztás úgy néz ki, hogy a Most-Híd tárgyalgat, az MKP pedig megold. 

Márpedig nem tárgyalgatásokra, hanem megoldásokra van szükség. Az MKP a megoldást 

kínálja.” 

 

Számon tartják a vajdasági magyar civil szervezeteket 

Bejelentette a Vajdasági Magyar Civil Kataszter működésének megkezdését Dr. Zsoldos 

Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács (MNT) alelnöke, a Civil Konzultatív Testület elnöke. A 

rendszerbe való bejelentkezés önkéntes alapon fog történni, a kataszter célja a vajdasági 

magyar civil szervezetek könnyebb áttekintésének megteremtése. „Az önkéntes 

adatbázisban lehetőség van az adatok nyilvánossá tételére, illetve a honlapnak 

partnerkereső célzata is van, valamint segíteni szeretnénk a civil szervezeteteket” — emelte 

ki Zsoldos. Az MNT által kezelt honlapot Béres Zoltán, a Vajdasági Magyar Civil Szövetség 

elnöke mutatta be: a kataszterbe regisztráló szervezetek egy saját zárt honlap-felületre a 

rendszer által automatikusan generált, csak az általuk ismert azonosítóval és jelszóval 

tudnak belépni, ahol egy letölthető adatlapot kell kitölteniük. Egyébként a kataszterbe való 

bejegyzés ingyenes, és a kért igazolások kiállítása is. „A civil kataszter egy hely, ahol 

megmutatkozhatunk egymásnak, a világnak. Azt szeretném, ha minél többen 

feljelentkeznének erre a portálra” — mondta Béres. 
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