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A szórvány megmaradásának kulcsa az anyanyelvi oktatás 

A nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár szerint a szórványmagyarság 

megmaradása része az egész Kárpát-medencei magyarság megmaradásának. Répás 

Zsuzsanna a Magyar nyelvoktatás és nyelvápolás a Kárpát-medence szórványvidékein 

elnevezésű budapesti konferencián az egyik legnagyobb feladatnak azt nevezte, hogy a 

teljesen eltérő élethelyzetű és hátterű szórványközösségeknek megtalálják azt az utat, 

amely magyar identitásuk megtartásához, erősödéséhez vezet. A szórványmagyarság 

közösségei ugyanúgy elemi alkotói az összmagyarságnak, mint bármelyik magyar 

közösség. Életmódjuk, tradícióik alkotóelemei nemzeti kultúránknak, megmaradásuk 

része az egész Kárpát-medencei magyarság megmaradásának - emelte ki. Répás 

Zsuzsanna szerint igaz, hogy a szórványterületeken kevés az iskola, a pedagógus, és a 

szórványcentrumokban is pozícióvesztés a jellemző. A kiindulópont mégis az, hogy 

ezekben a közösségekben van még annyi erő és lendület, amelyre alapozva „felfrissíthetők” 

ezek a szórványterületek - mondta, hangsúlyozva: ebben a folyamatban kulcstényező a 

magyar nyelvű oktatás, a magyarságtudatot átörökítő iskola intézménye. Felidézte, hogy a 

tavaly novemberi Magyar Állandó Értekezleten a tagszervezetek teljes egyetértésben 

fogadták el azt a dokumentumot, amely a külhoni magyarságot érintő területekre komplex 

cselekvési terveket vázol fel. A nemzetpolitikai stratégia kiemelten taglalja a 

szórványközösségek helyzetét, és megoldási irányokat mutat. Diószegi László, a 

tanácskozást szervező Teleki László Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy nagyon nagy 

különbségek vannak az egyes szórványterületek között. Példaként említette, hogy 

Moldvában, Csángóföldön iskolán kívüli oktatás van, míg Szlovéniában már megvalósult a 

kétnyelvű oktatás. Ami ma tömb, az ugyanakkor holnap szórvány lehet - figyelmeztetett, és 

kiemelten fontosnak tartotta a szórványterületeken jellemző problémák felmérését. 

Diószegi László a szórványosodás kiváltó okai között a természetes asszimiláció mellett 

egyfajta magyarellenes politikát is említett, példaként hozva a megyehatárok átrendezését 

egyes helyeken. 

 

EMNP: „Hiszünk Erdélyben!” 

A „Hiszünk Erdélyben!” jelszóval vág bele a júniusi helyhatósági választások kampányába 

az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) – jelentette ki Toró T. Tibor pártelnök egy 

Kolozsváron tartott sajtótájékoztatón. Toró T. Tibor azért tartotta megfelelőnek a 

választott jelmondatot, mert - mint mondta - a Néppárt az erdélyi magyar politikában új 

lendületet képvisel. Olyan fiatal jelöltekkel vág neki a kampánynak, akiket nem a funkciók 

és a honoráriumok érdekelnek, hanem „a szülőföldjük kedvéért munkára szerződtek”. 

Toró a választási szerepléssel kapcsolatban azt tartotta a legfontosabbnak, hogy minél több 

fiatalt, feddhetetlen politikust juttassanak be az önkormányzatokba. Hozzátette, hosszú 

távon gondolkoznak, a közképviseleti munka révén egyelőre tapasztalatot akarnak 
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gyűjteni, hogy 2015-2016-ra, a választási ciklus végére Erdély legeredményesebb és egyben 

legnépszerűbb magyar pártjává váljanak. Sajnálattal állapította meg, hogy mindeddig nem 

sikerült átfogó keretmegállapodást kötni országos szinten a másik két magyar párttal. Ez 

szerinte elsősorban az RMDSZ vezetőin múlott, akik elutasítottak minden országos és 

megyei együttműködést. A párt kampányfőnöke Gergely Balázs országos alelnök lesz, a 

szóvivői feladatokat Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

ügyvezető elnöke vállalta, a szóvivő helyettese Sándor Eszter, az EMNP kolozsvári 

szervezetének jegyzője lesz. Gergely Balázs kampányfőnök elmondta: a választási 

kampányra készülve az EMNP több mint ezer önkéntese április közepén Erdély-szerte 

mintegy százezer kézzel kitölthető véleménykártyát oszt szét. Hozzátette, hogy a 

kezdeményezés során a közösség javaslataira, a helyi szinten megoldható gondokra 

fókuszálnak. 

 

Megalakult a KAT 

Megalakította az RMDSZ Kolozsváron a Kulturális Autonómia Tanácsot (KAT), a testület a 

romániai magyar tudományos, művészeti, művelődési és szakmai szervezetek, illetve a 

történelmi magyar egyházak képviselőit tömöríti. Az ülést követő sajtótájékoztatón 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta: a testület az RMDSZ korábbi struktúrájában 

szereplő Szövetségi Egyeztető Tanács szerepét veszi át, amelynek maga volt nyolc éven át 

az elnöke. Kelemen Hunor úgy értékelte, hogy nagy szükség van a civil szervezetekkel 

folytatott párbeszéd intézményesített fórumára, amely keretében a tanügyi, kulturális, 

tudományos témákat lehet megbeszélni. „Arra kívánunk felkészülni, hogy a kulturális 

autonómiának valós hatásköröket biztosít majd az a kisebbségi törvény, amelyet évek óta 

gyúrunk a parlamentben, és amelyhez keressük a politikai támogatást” – jelentette ki 

Kelemen Hunor. Hozzátette, a készülő törvény azt biztosítja, hogy a magyar kulturális és 

oktatási intézmények sorsáról, jövőjéről működéséről, alapításáról, esetleges 

megszüntetéséről sem az önkormányzatok, sem pedig a kormány ne dönthessen a tanács 

megkérdezése nélkül. Az RMDSZ elnöke kiemelte, a testület nyitott minden javaslatra, 

nem akar meghatározni olyan irányt, olyan célokat, amelyekkel a civil társadalom nem ért 

egyet. A testület vezetőjévé ideiglenesen Székely István politológust, az RMDSZ 

társadalomszervezésért felelős főtitkárhelyettesét választották. Székely szerint a tanácsnak 

meg kell szövegeznie saját működési szabályzatát, saját struktúráját, amelyet az RMDSZ 

Szövetségi Képviselők Tanácsának (SZKT) is el kell fogadnia, és csak ezt követően 

választhatják meg a testület vezetőit. Az MTI kérdésére, hogy meg tudja-e jeleníteni az 

erdélyi magyar kulturális élet egészét egy olyan testület, amelyet a három magyar politikai 

szervezet egyikének a belső struktúrájaként hoznak létre, Kelemen Hunor kijelentette: 

„Nem fogunk párttagkönyvet kérni a KAT ülésein.” Megjegyezte, az alakuló ülésen olyan 

személyiségek is jelen voltak, akik köztudottan nem tartoznak az RMDSZ holdudvarába. 

„Olyan embereket hívtunk meg, akik egy-egy társadalmi szegmentumot képviselnek, 

akiknek van mondanivalójuk, akik hozzá akarnak járulni az erdélyi magyarság 

jövőképének a megfogalmazásához” – jelentette ki az RMDSZ elnöke. 
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Magyar-szlovák kormányfői találkozót készít elő a szlovák külügy 

Szlovák-magyar kormányfői találkozót készít elő a külügyminisztérium - jelentette ki a 

hivatalába való pénteki beiktatásán Miroslav Lajčák külügyminiszter. A Robert Fico 

szlovák és Orbán Viktor magyar miniszterelnök közti tanácskozásra április 26-án kerülhet 

sor azon a varsói gazdasági fórumon, amelyen a V4-es országok, néhány további európai 

állam és Kína képviselői lesznek jelen. Lajčák szerint a szlovák-magyar viszony jobb, mint 

ahogyan az a sajtóban megjelenik. „Az alapvető filozófia az, hogy partnerek, szomszédok és 

szövetségesek vagyunk” - mondta a szlovák diplomácia új vezetője. Hozzátette, a felmerülő 

kérdésekről tárgyilagos, nyugodt, érvekre épülő és az európai szabályok szerinti 

tárgyalások folynak majd. „Senkinek sem használ a médián keresztüli üzengetés, ez nem 

érett magatartás. Mindkettő az EU és a NATO érett országa, eszerint viselkedünk majd” - 

hangsúlyozta a külügyminiszter. Robert Fico miniszterelnök is megerősítette, hogy 

Pozsonynak a szomszédos országokkal - köztük Magyarországgal - fenntartott baráti 

viszony az érdeke, mert energiát von el, ha a belső gazdasági és szociális gondok kezelése 

mellett más témákkal kell foglalkozni. 

 

Németh Zsolt látogatása a Vajdaságban 

Vajdaságban tett látogatást Németh Zsolt külügyi államtitkár a múlt héten, kedden 

Törökkanizsán, Csókán, Zentán, Moholon és Nagybecskereken tartott előadást, majd 

szerdán Székelykevén és Belgrádban is járt, ahol Vuk Jeremić szerb külügyminiszterrel 

folytatott tárgyalásokat. Németh Zsolt jelezte a szerb diplomácia vezetőjének, hogy 

látogatásával segíteni kívánja a VMSZ választási kampányát. Arról is tájékoztatta 

tárgyalópartnerét, hogy az elkövetkezendő hetekben több budapesti vezető, így Orbán 

Viktor magyar miniszterelnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is ellátogat 

Szerbiába. „Fontosnak tartjuk, hogy a vajdasági magyar közösség politikai képviselete saját 

szervezetén keresztül történjen, hiszen ez a közösség egy önálló politikai szubjektivitással 

rendelkezik. Fontosnak gondoljuk azt is, hogy ez a politikai képviselet megerősödjön az 

elkövetkezendő időben” - mondta Németh Zsolt. Budapest nem tartja célravezetőnek azt, 

hogy szerb pártokban tevékenykedő, magukat magyaroknak valló személyeken keresztül 

történjék a magyarok érdekeinek képviselete, hanem az önálló politikai szubjektivitást és a 

minél erősebb politikai képviseletet tartja kiemelkedően fontosnak helyi, tartományi és 

köztársasági szinten egyaránt - tette hozzá. Németh Zsolt kiemelte, hogy a szerb parlament 

által decemberben elfogadott vagyon-visszaszármaztatási és kárpótlási törvénnyel 

kapcsolatos viták lezárása után a kétoldalú kapcsolatok problémamentesek, fontos 

ugyanakkor a történelemből eredő nyitott kérdések rendezése. „Fontosnak tartjuk, hogy az 

ősz folyamán legfelsőbb, elnöki szinten fejet tudjunk hajtani a második világháborús 

vérengzések idején elpusztított magyar áldozatok előtt” - mondta Németh Zsolt, aki szerint 

már a múlt ősszel volt esély arra, hogy sor kerüljön rá, de az esemény elmaradt. A külügyi 
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államtitkár arról is tájékoztatta Vuk Jeremićet, hogy Budapest az Európai Unióban látja 

Szerbia jövőjét, cselekedetekkel bizonyította ezt az elkötelezettségét, hiszen szerepet vállalt 

a tagjelölti státus kiharcolásában. 

 

Vajdaságba látogatott Répás Zsuzsanna 

Vajdaságba látogatott szombaton Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai helyettes államtitkár, 

körútja során ellátogatott Csantavérre, Tornyosra, Kúlára, Szenttamásra és Törökbecsére 

is. A helyettes államtitkár az oktatási intézmények fejlesztésének szükségességét 

hangsúlyozta: idén a külhoni óvodák támogatására százmilliós támogatást biztosít a 

Bethlen Gábor Alap. Répás Zsuzsanna szerint a magyar nemzetpolitika megvalósulásához 

megtalálták a partnereket a Vajdasági Magyar Szövetségben és a Magyar Nemzeti 

Tanácsban. „A mi számunkra nagyon fontos, hogy olyan partnereink vannak a határon túl, 

akikre tudunk számítani. Én nagyon fontosnak tartom egy közösség jövője szempontjából, 

hogy az a közösség képes legyen megfogalmazni az érdekeit és a céljait. És mi nagyon 

örülünk, hogy itt, a Vajdaságban a VMSZ-ben ilyen partnerre találtunk. Egy olyan 

partnerre, akire mindig tudunk számítani, és azt hiszem, ennek az a kulcsa, hogy közösek a 

céljaink. És ez a cél egy módon fogalmazható meg, s ez a magyar nemzeti érdekek 

képviselete” – foglalta össze Répás Zsuzsanna. A helyettes államtitkár törökbecsei 

beszédében elmondta, hogy eddig negyedmillióan kérvényezték a kettős állampolgárságot, 

150 ezren pedig már letették az állampolgári esküt. A nemzeti összetartozásról szólva 

kijelentette, hogy Magyarország a Vajdasági Magyar Szövetségben és a Magyar Nemzeti 

Tanácsban olyan partnerre talált, akikre a jövőben is tud számítani. A rendezvényen 

Pásztor István , a VMSZ elnöke is felszólalt. Elmondta, hogy nem véletlen, hogy mai 

körútjukon a törökbecsei Jókai Mór Művelődési Egyesület mellett Csantavéren, 

Tornyoson, Kúlán és Szenttamáson azokba az intézményekbe látogattak el, amelyek 

haladása Magyarország támogatásának köszönhető. A rendezvényeken megjelent többek 

között Korsós Tamás szabadkai magyar főkonzul, valamint Pásztor Bálint, Varga László és 

Fremond Árpád parlamenti képviselők. 
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