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Stratégiai fontosságú a szakképzés 

Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell 

alapozni a magyar nyelvű szakképzés fejlesztését a határon túli régiókban, és ezt a 

tevékenységet össze kell hangolni Magyarországon és a külhoni – mondta a 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program 

nyitókonferenciáján hétfőn a fővárosi Magyarság Házában. Potápi Árpád János a 180 

külhoni magyar szakképző intézet és pedagógus szervezetek részvételével tartott 

rendezvényen emlékeztetett: 2012 óta tartanak tematikus éveket, s az óvodások, a 

kisiskolások és a felsősök éve után jövőre a szakképzés évét szervezik meg. Rámutatott: a 

környező országokban mindenhol kiemelt témája az oktatáspolitikának a szakképzés. 

Célként jelölte meg, hogy a társadalom és a politika figyelmét ráirányítsák erre a 

szakterületre. Potápi Árpád János jelezte: a programra, amelyet a nemzetpolitikai 

államtitkárság koordinál, 500 millió forint áll rendelkezésre. Szavai szerint ez azt jelzi: a 

kormány kiemelten figyel a területre. Az államtitkár elmondta, Erdélyben a turizmus és 

vendéglátás, autószerelés-gépészet és közgazdasági képzésekben vesznek részt a 

legtöbben. Felvidéken a turizmus mellett az elektrotechnikai, a kereskedelem, és gépészet 

a legnépszerűbb képzési formák. Kárpát-medencében a legjellemzőbb szakok a műszaki, 

az építőipari, a fafeldolgozás, a kereskedelem-gazdaság, a mezőgazdaság-vidékfejlesztés, 

az idegenforgalom és vendéglátóipar, a szépségipari szolgáltatások és az egészségügy 

területéről kerülnek ki. Az államtitkár szerint a gazdaság fejlesztése a legfontosabb feladat 

a következő uniós ciklusban, s a források 60 százalékát erre fogják fordítani. Meg kell 

teremteni a szakképző intézmények, piaci szereplők között a kapcsolatfelvételt - 

hangsúlyozta, és kitért arra, hogy a program keretében a következő egy évben számos 

konferenciát, továbbképzést szerveznek, tananyagfejlesztést valósítanak meg. Nagyon 

fontos az is, hogy az intézményi átmenetet is segítsék - mondta, és kiemelte a vállalkozói 

készségek fejlesztését, a pályaorientációs tanácsadást, a szülők gondolkozásában a 

szakképzés erősítését. Szólt az eszköztámogatásról, a tanműhelyek bővítéséről, és arról, 

hogy nagyobb összegeket kívánnak ösztöndíjakra fordítani. Ehhez be kell vonni a bankokat 

és a vállalkozásokat egyaránt - jelezte az államtitkár. 

 

Áder és Tőkés a nemzeti összefogást sürgette 

Áder János köztársasági elnök és Tőkés László, a temesvári népfelkelés kirobbantásában 

meghatározó szerepet játszó lelkész a román–magyar összefogásnak és a nemzeti 

szolidaritásnak a fontosságát hangsúlyozta Temesváron az 1989-es népfelkelésre emlékező 

jubileumi gálaesten tartott ünnepi beszédében. Áder János – aki a megemlékezések 

második napján mondott beszédet – elmondta: 1989 a csodák éve volt, de a magyarok azt 

is megtanulhatták, hogy „a csodák nem maguktól jönnek el”, tenni kell „a megszabadító 
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csodákért”. Áder János szerint az egykori temesvári református lelkész szókimondása 

megmutatta, hogy „a legerősebbnek gondolt birodalom is gyenge, ha hazugságra épül”. A 

köztársasági elnök úgy vélte, „soha nem beszéltünk eleget” arról a felbuzdulásról, amelyet 

Magyarországon váltottak ki a temesvári események. Emlékeztetett: a forradalom 

jelképévé vált, kivágott közepű zászlók az akkoriban még túlnyomó többségben fekete-

fehér televíziókon pontosan úgy néztek ki, mint 1956 forradalmának magyar zászlói. „1989 

karácsonya a magyaroknak a maguk forradalmát idézte fel” – jelentette ki Áder János, aki 

szerint a romániai forradalom, a szabadságukért küzdő magyarok és románok közös harca 

hatalmas reményeket és várakozást keltett. Tőkés László arról beszélt, hogy 25 évvel a 

romániai forradalom után is az 1989-es nemzeti szolidaritás, vallási ökuménia 

szellemének a megmentésére, továbbvitelére kell törekedni. Megemlítette, 

hazugságpropaganda folyik a temesvári népfelkelés kapcsán, amely egyenes folytatása a 

Securitate német- és magyarellenes ideológiájának. Emlékeztetett arra, hogy a Securitate 

külön részleget működtetett a vélt „német fasiszták” és a vélt „magyar irredenták” 

leleplezése céljából. „Sajnos a jelenkori román titkosszolgálat és posztkommunista 

kormányzat is nemegyszer állambiztonsági kockázatnak tekinti a hiteles ellenzékieket, 

nem kevésbé a közösségi jogaikért, autonómiájukért küzdő magyarokat” – jelentette ki az 

európai parlamenti képviselő. Hangsúlyozta, nem szabad új falakat építeni a régiek 

helyére, fel kell számolni a nemzeteket megosztó falakat, az előítéletek, a gyűlölet 

szerteágazó falrendszerét. Emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi elnökválasztáson 

megvalósult román–magyar egység a 25 évvel ezelőtti Temesvár szellemét idézi. 

 

Petíciót intézett a kormányhoz a több mint ötezer szentgyörgyi 
himnuszéneklő 

Petícióban szólították fel a Sepsiszentgyörgyön tüntető magyarok a román kormányt 

pénteken arra, hogy hagyjon fel a magyar jelképek üldözésével. A székelyföldi városban 

ötödik napja vonultak a prefektusi hivatal elé a tüntetők, és a himnusz éneklésével 

tiltakoztak egész héten az ellen, hogy a megye azóta leváltott prefektusa bírságot szabott ki 

a magyar himnusz eléneklése miatt. A szervezők szerint pénteken több mint ötezer ember 

vonult a prefektusi hivatal elé egy-egy 250 méteres magyar, illetve székely zászlóval, és 

többször elénekelték a magyar himnuszt. A magyarul, románul és angolul felolvasott 

petícióban felszólították a bukaresti kormányt: ne szítson ellentéteket a Székelyföldön élő 

románok és magyarok között azzal, hogy elemi jogokat vitatnak el a magyar közösség 

tagjaitól. A napról napra nagyobb tömeget megmozgató demonstrációsorozatot a Magyar 

Polgári Párt (MPP) kezdeményezte, de a többi magyar párt és szervezet is csatlakozott 

hozzá. A tüntetéseken a magyar történelmi egyházak képviselői is felszólaltak: csütörtökön 

többek között Böjte Csaba ferences szerzetes, pénteken pedig Kató Béla erdélyi református 

püspök. A petíció szerint a demonstrálók elfogadhatatlannak tartják, hogy Románia a 

kisebbségek „elnémítására, megsemmisítésére, megalázására és ellehetetlenítésére” 
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használja hatalmát. „A XXI. században az Európai Unió tagjaként az a magatartás – 

olvasható a dokumentumban –, amely üldöz egy kisebbségi nyelvet és jelképet, börtönnel 

fenyegeti a kisebbségi vezetőket, visszaállamosít, szisztematikusan uszít az erdélyi 

magyarság ellen, nem méltó ahhoz a Romániához, mely 25 éve lerázta magáról a diktatúra, 

az elnyomás láncait és a szabadság, a jogállamiság és az önkifejezés szabadsága mellett 

tette le a voksát.” A petíció a magyar közösség szimbólumainak használatát, identitásának, 

nyelvének és kultúrájának a megőrzését lehetővé tevő törvényeket sürget, az államosított 

egyházi ingatlanok visszaszolgáltatását követeli, és érdemi párbeszédet sürget a román 

kormánytól a Székelyföld autonómiájáról.  

 

Terrorizmussal gyanúsítják az RMDSZ-t 

Terrorizmus gyanúja miatt vizsgálódik az ügyészség szervezettbűnözés- és 

terrorizmusellenes főosztálya (DIICOT) olyan nyilatkozatok ügyében, amelyek az RMDSZ 

miniparlamentjének szombati ülésén hangzottak el. Szerdán kiadott közleménye szerint a 

vádhatóság ismeretlen tettes ellen, hivatalból indított bűnvádi eljárást a Szövetségi 

Képviselők Tanácsán (SZKT) elhangzottak ügyében. A büntetőjogi eljárás során azt 

vizsgálják, a nyilatkozatok kimerítik-e a Btk. 206. cikkelye által szabályozott fenyegetés 

bűncselekményét, amelyet az ügyészég ebben az esetben a terrorizmus megelőzését és 

elhárítását szabályozó 2004/535-ös számú törvény alapján vizsgál. Az ügyészség nem 

közölte, konkrétan melyik nyilatkozat alapján vizsgálódik. Ám valószínűleg azzal áll 

összefüggésben, hogy az SZKT-ülésen Antal Árpád azt kérte Victor Ponta kormányfőtől, 

utasítsa a Kovászna megyei prefektust, hagyja békén a magyarokat. Nem tudni, hogy a 

DIICOT valójában ki ellen és miért kezdeményezett eljárást, hiszen ez nem derül ki a 

közleményből – mutatott rá szerdán Antal Árpád, aki a prefektúra előtti himnuszéneklést 

követően nyilatkozott az újságíróknak. „A román sajtó egy része az én nyilatkozatommal 

köti össze az ügyészségi eljárást. Én az SZKT-n azt mondtam, bennünket provokálnak, és 

bízom benne, senkinek nem érdeke, hogy valahol Székelyföldön újra megtörténjenek a 

marosvásárhelyihez hasonló események. Ezt most is fenntartom, hiszen ez csak azok 

érdeke lehet, akik minket provokálnak, 1990-ben sem a mi érdekünk volt, hanem valaki 

másé, hogy interetnikus konfliktus legyen Marosvásárhelyen” – fogalmazott Antal Árpád. 

Az SZKT szombati ülésén elhangzott politikai nyilatkozatok nem jelentenek veszélyt 

Romániára – jelentette ki Kelemen Hunor RMDSZ-elnök. Hozzátette, értetlenül áll a 

DIICOT vizsgálata előtt, amelynek részleteit ő maga sem ismeri. Mint mondta, ha az 

ügyészség az SZKT-n elhangzott beszédekre gondol, akkor nem érti az egészet, hiszen ott 

politikai nyilatkozatok hangzottak el. Hozzátette: ezek nem jelentenek veszélyt Romániára, 

és nem hangzott el semmi olyan, amit az elmúlt 25 évben már ne mondtak volna el. Arra a 

kérdésre, hogy lát-e összefüggést az RMDSZ-nek a kormányból való kilépése és a mostani 

vizsgálat között, leszögezte: nem keres ilyen összefüggéseket, mert nem rendelkezik olyan 
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információkkal és bizonyítékokkal, amelyek megengedhetnék számára, hogy ilyen 

feltételezésbe bocsátkozzon.  

 

Sikeres év áll az MKP mögött 

A Magyar Közösség Pártja karácsonyi évzáró és évértékelő rendezvényt tartott Diószegen, 

melyen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Berényi József 

pártelnök évértékelő beszédében visszatekintett az elmúlt egy évre, mely során négy 

választásokon mérettetett meg az MKP. „Az év véghez közeledve elmondhatjuk, 

mozgalmas időszakot zárunk. Az első komoly megmérettetésre még 2013 novemberében 

került sor. A sikeres megyei választások megmutatták, a felvidéki magyarok bíznak az 

MKP-ban, a párt színeiben indulókat méltónak tartják közös ügyeink képviseletére. Ez év 

márciusában, tanulva más országok magyar érdekképviseleti szervezeteinek 

tapasztalataiból, Bárdos Gyula személyében elsőkét állítottunk magyar nemzetiségű 

köztársaságielnök-jelöltet. Elsődleges célunk ezzel az volt, hogy bizonyítsuk, az itt élő 

magyarok nem másodrendű polgárok. Jól döntöttünk, amikor mertünk nagyok lenni. 

Bárdos Gyula, s vele az MKP komoly sikert ért el. Az európai parlamenti választások 

alkalmával Csáky Pál személyében tapasztalt, kiforrott politikust küldtek választóink 

Brüsszelbe, akinek aktív szerepvállalása tovább erősítheti a párt korábbi nemzetközi 

politikai súlyát.” Berényi szólt a novemberi önkormányzati választásokról, majd kitért a 

decemberben bemutatott MKP-s autonómiatervezetre: „Az év vége felé még egy fontos 

„adósságunkat” törlesztettük a szlovákiai magyar nemzeti közösség felé. Hosszú, alapos, 

szakszerű előkészítés után közvitára bocsátottuk A szlovákiai magyar közösség 

megmaradásának és gyarapodásának intézményi feltételei című stratégiai dokumentumot. 

E koncepció sem szól másról, mint - hogy merjünk nagyok lenni, ha kell, változtassunk 

Európán, hogy közös ügyeinkről magunk dönthessünk, és fejlődő településeinken végre 

közösségünk megerősödhessen szellemiekben és anyagiakban egyaránt.” Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntőjében leszögezte, a magyar kormány 

Szlovákiában az MKP-t tartja stratégiai partnerének. Az államtitkár örömét fejezte ki, hogy 

az MKP sikeresen szerepelt a megyei, az európai parlamenti, az államfői és az 

önkormányzati választásokon, és azt kívánta az MKP-nak, hogy másfél év múlva a 

szlovákiai törvényhozás részese legyen. 

 

Pásztor István leváltását követeli Čanak Ligája 

A Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) követelni fogja Pásztor Istvánnak a tartományi 

házelnöki posztról való leváltását – jelentette be Nenad Čanak, az LSV elnöke. Szavai 
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szerint Pásztor az ősz folyamán három alkalommal árulta el tartományi koalíciós 

partnereit. Čanak külön felrótta Pásztornak, hogy nem jelent meg a tartományi képviselők 

tiltakozásán, amelyen Borislav Novakovićnak, a Demokrata Pár (DS) frakcióvezetőjének 

vizsgálat fogságban tartását ellenezték. Čanak szerint az LSV-t illeti a meg a tartományi 

parlament elnöki tisztsége a képviselőik számát tekintve, de – mint fogalmazott – a DS ezt 

a helyzet a választások után átengedte a VMSZ-nek. „És most Pásztor nem akart eljönni, 

amikor az őt megválasztó képviselő letartóztatása ellen tiltakoznak, ugyanakkor velem 

nem is akar beszélni. Ezzel párhozamosan Budapesten jelenti be a vajdasági nemzeti 

kisebbségi választások eredményeit. Nem vagyok kész elfogadni, hogy a vajdasági 

legfelsőbb képviselői testület elnöke olyan valaki legyen, aki holnap kész lesz elmenekülni, 

függetlenül attól, mikor jelentkezik a probléma” – szögezte le Čanak. 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) nem fogja támogatni a jövő évi tartományi 

költségvetést, amennyiben a képviselőház következő ülésének napirendjén szerepelni fog 

Pásztor Istvánnak a tartományi parlament elnöki tisztségéről való leváltására vonatkozó 

követelés. „A VMSZ csak akkor kész támogatni a tartományi költségvetés javaslatát, ha a 

képviselőház keddre bejelentett ülésének napirendjén nem fog szerepelni a házelnök 

leváltására vonatkozó követelés. Ellenkező esetben Bojan Pajtić kabinetje a VMSZ hét 

képviselőjének támogatása nélkül marad” – közölte Pásztor István tartományi házelnök, a 

VMSZ elnöke. Čanak követelése kapcsán Pásztor elmondta, ez a lépés annak a jele, hogy 

Čanak „teljesen elhasználódott és ezek a politizálásának rossz felvonásai”. 
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