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140 millió forint a külhoni magyar felsősök éve programra 

Az idén 140 millió forint áll rendelkezésre a külhoni magyar felsősök éve programra, 

amelynek középpontjában a tehetséggondozás, a pályaorientáció, a személyiségfejlesztés 

és a tudományok megszerettetése áll. Répás Zsuzsanna, nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár elmondta: a megemelt forrásból sokrétű programokat szeretnének 

megvalósítani a tematikus év keretében. A cél továbbra a külhoni magyar oktatás 

megerősítése és vonzóvá tétele az ottani magyar szülők, diákok számára. Idén is állítanak 

össze módszertani csomagot, emellett szerveznek konferenciákat, pályaorientációs 

tréninget is. Két körút indul a Kárpát-medencében, az egyik pályaorientációs tréning lesz, 

a 7-8. osztályosokat szeretnék megszólítani, segíteni nekik a számukra legmegfelelőbb 

továbbtanulási formát. A körút másik témája gazdasági-pénzügyi-üzleti jellegű lesz. 

Terveznek továbbképzéseket pedagógusoknak, 100 ember részvételével az osztályfőnöki 

szerepről. Régióspecifikus továbbképzések is várhatók olyan témakörökben, amelyet az 

ottani pedagógusok fontosnak tartanak. A helyettes államtitkár elmondta: pályázatokat is 

hirdetnek, az egyik a külhoni magyar iskolák természettudományos oktatásának 

megerősítését célozza, a másik az óvoda- és iskolapedagógusok együttműködését segíti elő. 

Továbbfejlesztik a Ringató programot, hogy az eljusson a legkisebb szórványtelepülésre is 

- jelezte. Tervezik a vitakultúra fejlesztése érdekében vitakörök indítását, folytatódik a 

Miénk a város játék, a felsősöktől pedig túraútvonal tervezését várják saját városukban, 

környékükön. A program első elemeként hat lapszámból álló online újság indul, amelynek 

egyes számai a siker, a tehetség, a tudomány, a kaland, a kik leszünk és a példaképeink 

témákat járják körül. Répás Zsuzsanna tájékoztatása szerint a nemzetpolitikai stratégia 

alapján dolgozták ki a tematikus programokat. Emlékeztetett, hogy 2012-ben a külhoni 

magyar óvodák éve volt, tavaly pedig a külhoni magyar kisiskolák éve. E két programra 

100-100 millió forint állt rendelkezésre. Fontosnak tartotta, hogy úgy tudják a külhoni 

magyar oktatás ügyét a középpontba állítani, és felhívni a szülők figyelmét az anyanyelvi 

iskoláztatás fontosságára, hogy ebben tudnak támaszkodni az ottani magyar pedagógus 

szövetségekre. Répás Zsuzsanna a sajtótájékoztatón a 88 magyar találmány című kötetet 

adta át a külhoni magyar pedagógusszövetségek képviselőinek, azt kérve, hogy a további 

példányokat juttassák el a külhoni magyar területek iskolásaihoz. 

 

A Wekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását 

AWekerle-terv segíti a külhoni magyarság megmaradását és megerősödését, a gazdaság 

bővülése révén a magyarországi magyarságot, valamint gazdasági növekedést visz az egész 

Kárpát-medencébe - mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Székesfehérváron, a 

III. Kárpát-medencei Gazdasági Fórumon. Közölte: a magyarság megmaradása 

szempontjából kulcsfontosságú, hogy ne csak a kulturális és a közjogi kötelék erősödjön 

Magyarország és a külhoni magyarság között, hanem gyakorlatban is segítséget nyújtson 

az anyaország, például a gazdasági élet területén. Úgy vélte, hogy a Wekerle-terv, mint 

gazdaságfejlesztési program, növekvő életlehetőséget biztosít minden ember számára a 
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Kárpát-medencében. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy Magyarország az élet minden 

területén támogatja a külhoni magyarságot: támogatást kapnak a határ menti 

együttműködésekben és gazdaságfejlesztésben is. Utóbbira példaként említette az 

agráriumot, ahol mezőgazdasági gépek beszerzésének támogatására van mód. 

 

Ismét megszervezi Vásárhelyen az SZNT a Székely szabadság napját 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) március 10-én ismét megszervezi a marosvásárhelyi 

székely vértanúk emlékművénél a Székely szabadság napját – közölte a szervezet, és arra 

buzdít, hogy az eseményen legalább százezren vegyenek részt. “A Székely Nemzeti Tanács 

nevében ismételten felkérem az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetőit és 

gyülekezeteit, a magyar pártokat és szervezeteket, vegyenek részt a közös 

megemlékezésen, az előkészítő mozgósításban, hogy példaértékű összefogással 

sorakozhasson fel a székelység, de egész Erdély magyar közössége a székely autonómia, a 

nemzeti önrendelkezés zászlaja alá” – fogalmazott a felhívásban Izsák Balázs. Az SZNT 

elnöke emlékeztetett arra, hogy tavaly több mint 30 ezren vettek részt a marosvásárhelyi 

Postaréten, az 1854-ben kivégzett három vértanú emlékművénél rendezett 

megemlékezésen. Megállapította, akkor a riogatások ellenére bebizonyosodott, hogy 

lehetséges a békés tüntetés Marosvásárhelyen, lehetséges a jó együttműködés a 

hatóságokkal. Hozzátette, a hatóságok „rendfenntartásból, a gyülekezési jog törvényes 

gyakorlásának szavatolásából jelesre vizsgáztak”. 

 

EMNP: optimális megoldás lenne a koalíció 

Az európai parlamenti választásokon az optimális megoldás az erdélyi magyar pártok 

koalíciós listája, amelyet Tőkés László vezet – szögezte le csütörtökön Toró T. Tibor. Az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke kolozsvári sajtótájékoztatóján azzal indokolta 

álláspontját, hogy nincs törvényi akadálya a koalíciónak, arra ugyanúgy öt százalékos 

küszöb érvényes, mint az egyes pártok esetében. Szerinte egy közös lista mozgósítaná a 

legsikeresebben az erdélyi magyar választópolgárokat, annál is inkább, mivel az EP-

választás és az alkotmánymódosító népszavazás összekapcsolása esetén a román pártok 

„maximális mozgósítási üzemmódba kapcsolnának", hiszen az alaptörvény 

elfogadtatásához legkevesebb 50 százalékos részvétel szükséges. Tőkés László egyébként 

az indulását firtató kérdésre a Heti Válasz csütörtöki számában megjelent interjúban 

leszögezte, meg kell nézni, mi az erdélyi magyarság érdeke, és nem volna méltó, ha a 

Fidesz vezetőivel való konzultáció nélkül nyilatkozna a kérdésről. „Az RMDSZ az 

együttműködéstől való elzárkózással azt kockáztatja, hogy a puszta erdélyi képviseletünk is 

veszélybe kerül. Úgy látom, a szervezet végső soron megelégedne egy pártgyőzelemmel, 

azaz legfeljebb két képviselő Strasbourgba küldésével" – fejtette ki Tőkés. Emlékeztetett: 

2009-ben azért küldhetett az erdélyi magyarság három képviselőt Brüsszelbe, mert 
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közösen indultak az autonomisták és az RMDSZ, szerinte ezen az úton kellene 

továbbhaladni most is. Közben Szatmárnémetiben Kelemen Hunor leszögezte: az RMDSZ 

nem köt választási koalíciót egyetlen párttal sem, az alakulat EP-jelöltlistája a szövetség 

neve és a tulipán jele alatt fut majd. Kelemen határozottan elutasította az EMNP általa 

rögeszmének nevezett, a koalícióra és Tőkés listavezetői pozíciójára vonatkozó javaslatát. 

Bejelentette azonban, hogy január folyamán tárgyalni fog a májusi megmérettetés kapcsán 

Biró Zsolttal. A Magyar Polgári Párt elnöke ugyanis korábban közölte, azt tartaná 

korrektnek és felelős magatartásnak az RMDSZ részéről, ha koalíciót kötne a polgári 

alakulattal az EP-választásokra, a listán a harmadik helyet pedig átengedné az MPP-nek. 

Kelemen Hunor azzal magyarázta a polgáriak iránti „részrehajlást", hogy az MPP 

„tisztességesen viszonyult" a szövetséghez a 2012-es parlamenti választások előtt, amikor 

az EMNP-vel ellentétben nem indított jelölteket, nem veszélyeztetve az erdélyi magyarok 

parlamenti képviseletét. Kelemen nem zárkózott el attól, hogy más pártok jelöltjeinek 

helyet adjanak a szövetség listáján. 

 

Éberséget kér az RMDSZ a tanügyi átszervezések közepette 

A szülők és a pedagógusok segítségét kéri Magyar Tivadar a tanügyi átszervezés miatt 

veszélyeztetett magyar osztályok, óvodai csoportok megmentése érdekében. Az RMDSZ 

oktatásért felelős főtitkárhelyettese közleményben szólította fel a szülőket és 

pedagógusokat arra: jelezzék, ha a magyar oktatás számára hátrányos változtatásokat 

vetnének fel számukra különféle értekezleteken. Rámutatott: az oktatásban tapasztalható 

súlyos pénzhiányra – amelyről a kormány tehet – ebben az időszakban különféle 

kényszermegoldásokat keres az iskolák vezetősége, tanfelügyelőségek. Magyari Tivadar 

szerint olyan esetekről értesültek Maros és Kolozs megyéből, hogy „a kisebbségpolitika 

balkán bajnokai ezt a helyzetet bizonyos esetekben arra használnák, hogy megpróbálják 

kilencvenéves álmukat megvalósítani: megszüntetni a magyar oktatást az adott 

tanintézetben”. Hozzátette, úgy vetik fel magyar csoportok, osztályok megszűnését, 

költöztetését, mintha kész tény, törvényszerű dolog, felülről kényszerített intézkedés 

volna, sőt, az oktatás minőségének javítása lenne a célja. Magyari szerint a tapasztalat azt 

mutatja, hogy az ilyen érvelések, rábeszélések nyomán a magyar szülők már-már 

belenyugodva fogadják el a változásokat. Mint ismeretes, az oktatási minisztérium által 

pénzhiány miatt elrendelt tanügyi átszervezés felháborodást váltott ki a szülők, 

pedagógusok körében. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) korábban 

azon aggodalmának adott hangot, hogy az átszervezés kizárólag gazdasági szempontok 

alapján zajlik majd, és hátrányosan érinti a magyar oktatást. 
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Alkotmányellenes a nemzeti tanácsokról szóló törvény néhány 
szakasza 

A Szerbiai Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek minősítette a nemzeti közösségek 

nemzeti tanácsairól szóló törvény egyes szakaszait. Az alkotmánybíróság csütörtöki ülésén 

állapította meg, hogy nincs összhangban az alkotmánnyal az a szakasz, amely szerint a 

nemzeti tanácsok véleményezhetik a kisebbségi nyelveken is műsort sugárzó Vajdasági 

Rádió és Televízió (RTV) igazgató- és műsorbizottsági tagjainak meg a vezérigazgatónak a 

megválasztási folyamatát, illetve hogy meghatározhatják a kritériumokat a kisebbségi 

szerkesztőségek felelős szerkesztőinek megválasztásához. Az alkotmánybíróság holnapján 

található közlemény szerint alkotmányellenesnek nyilvánították azt a szakaszt is, amely 

szerint a köztársaság, a tartomány és az önkormányzatok a kisebbségi nyelven tájékoztató 

médiumok feletti alapítójogaiknak egészét vagy egy részét átruházhatják a nemzeti 

tanácsokra – jelentette az RTV. A Vecernje novosti írása szerint a nemzeti kisebbségek 

számára kiemelt jelentőségű iskolák és művelődési intézmények alapítói jogainak 

átadására vonatkozó határozatot is alkotmányellenesnek nyilvánították csütörtökön. 

Továbbá a középiskolákba iratkozó diákok számnak meghatározása kapcsán sem 

mondhatnak ezután véleményt a nemzeti tanácsok, s nem bólinthatnak rá a 

szakképesítésben, átképzésben, pótképzésben vagy specializáción részt vevők számára 

sem, írja a Vecernje novosti. 

 

Vajdasági tapasztalatcsere az MNT és az RMDSZ között 

Az autonómiakérdések és főleg a kulturális autonómia gyakorlati megvalósulása volt a 

témája a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) és a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) pénteken zárult kétnapos szabadkai találkozójának. Az RMDSZ 

Vajdaságba látogató tagjai a szabadkai Pannon RTV-nek elmondták, hogy a közösségépítés 

és politikai érdekérvényesítés fejlesztése a céljuk, az MNT eddigi tapasztalatai pedig ebben 

sokat segíthetnek. Korhecz Tamás, az MNT elnöke szerint a vajdasági magyar közösség 

számára megtisztelő, hogy az erdélyi magyarság képviselői tőlük szeretnék átvenni a 

tapasztalatokat. Az RMDSZ az erdélyi magyarság kulturális stratégiáját szeretné 

megfogalmazni, ezért a stratégiai tervezésre és végrehajtásra, valamint a stratégiák 

megalkotásának gyakorlatára volt leginkább kíváncsi. 

 

Hidvéghi Balázs Kárpátalján 

Kárpátaljára látogatott Hidvéghi Balázs, a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának alelnöke, a Fidesz külhoni magyarokért felelős stratégiai igazgatóhelyettese, 

aki január 14-én kezdődő háromnapos látogatása során tárgyalásokat folytatott Kovács 

Miklóssal, a KMKSZ elnökével, Brenzovics László és Gulácsy Géza alelnökökkel, Majnek 
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Antal munkácsi megyéspüspökkel, Orosz Ildikóval, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola elnökével és Zán Fábián Sándor református püspökkel. Emellett részt 

vett Ungváron a református lelkészek évadnyitó gyűlésén. Ellátogatott a Csongori 

Általános Iskolába, mely az Európai Unió Keleti Partnerség Programjának keretén belül – 

Magyarország Külügyminisztériuma és a Kárpátaljai Megyei Tanács pénzügyi 

támogatásával – több más oktatási, ill. kulturális intézmény mellett támogatásban 

részesült. Hidvéghi Balázs hangsúlyozta, az iskola és a magyar nyelvű oktatás mindig is a 

magyar nemzet megtartásának és megerősítésének az egyik legerősebb pillérét, illetve 

biztosítékát jelentette, rámutatva arra, hogy a Csongori Általános Iskola is hasonló pillér. 
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