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Eredményes a Mikes Kelemen-program 

Eredményes a diaszpóra hagyatékának összegyűjtését célzó Mikes Kelemen-program, 

eddig közel 186 köbméternyi dokumentum gyűlt össze - mondta Szilágyi Péter 

nemzetpolitikai helyettes államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatón. Szilágyi Péter 

elmondta: azokat a dokumentumokat szeretnék összegyűjteni, amelyeket már nem tudnak 

kezelni a diaszpórában, vagy mert már idős embereknél találhatóak, vagy mert olyanoknál, 

akik nem beszélnek magyarul. A könyvek, újságok mellett többek között apró 

nyomtatványokat, plakátokat, fotókat, hanganyagokat gyűjtöttek össze, mintegy 186 

köbmétert. Ebből 110 köbméter már Magyarországon van, 62 köbmétert a közeljövőben 

várnak, és 14 köbméter még Dél-Amerikában található. Hozzátette: eddig 50 ezer 

dokumentumot dolgoztak fel az OSZK könyvtárosai. Jelezte: mintegy 300 személy, 

szervezet adományát gyűjtötték össze, és a munkát segítendő 2015 novembere és 2016 

márciusa között nyolc kutató utazott a tengeren túli diaszpóra területekre, ahol interjúkat 

készítettek. Szilágyi Péter emlékeztetett arra, hogy 2013-ban a Magyar Diaszpóra Tanács 

döntött a program elindításáról, és azon év őszén el is indult a munka. A kormány 500 

millió forintot fordít a programra, ez magában foglalja egy emigrációs és diaszpóra 

központ kialakítását is a Magyarság Házában. Itt a legkülönlegesebb, és legegyedibb 

iratokat állítanák majd ki - ismertette. A helyettes államtitkár jelezte: a program az 

európai diaszpórára nem terjed ki, a kiterjesztését idén szeretnék megvalósítani. Felhívta 

minden határon túli iskola figyelmét is a program hamarosan induló online felületére, 

ahol az összegyűlt kiadványokat feltüntetik.  

 

Orbán Viktor: Kallós Zoltán mindig a népéért dolgozott 

Orbán Viktor miniszterelnök is köszöntötte a kilencvenéves Kallós Zoltánt a néprajzkutató 

tiszteletére szervezett szombat esti ünnepi gálán a Kolozsvári Állami Magyar Operában. „A 

mi munkánk, küldetésünk, célunk ugyanaz. Életünkkel valami nálunknál nagyobbat, 

magasabb rendűt, valami fontosabb ügyet szolgálni. A mi közös küldetésünk szolgálni a 

hazát, szolgálni a magyar hazát” – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök a 

kilencvenéves Kallós Zoltán néprajzkutató tiszteletére szervezett kolozsvári ünnepi gálán. 

A Kolozsvári Magyar Operában tartott szombat esti ünnepségen a miniszterelnök 

hangsúlyozta: Kallós Zoltánban „még mindig több tetterő lakozik, mint közülünk 

számosakban”, és a néprajzkutató „naponta állít elénk mércét és példát”. Megjegyezte, „a 

kilencven év, a tudós professzori érdemek, a szellemi frissesség, az élet-, akarat-, és tetterő 

elegendő a tiszteletre, főhajtásra és köszönetre”, de nem magyarázza azt a 

meghatódottságot, amely átjárja a gála közönségét. A miniszterelnök felidézte, régen nagy 

elismerés övezte az öreg honvédeket, akik Bem seregében, a magyar szabadság zászlaja 

alatt küzdöttek az igaz ügyért. „Ez alatt a zászló alatt szolgálnánk mi magunk is” – 
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mutatott rá. Hangsúlyozta: Kallós Zoltán sohasem mások ellen, mindig csak a népéért, a 

megmaradásért dolgozott. Hatalmas tartományokat hódított meg, és tartott meg közös 

emlékezetünkben. Olyan tartományokat, amelyeket „mindörökre elmosott volna a feledés 

özönvize” – fogalmazott a kormányfő. „Minden perc, amit veled töltünk, fontos a 

számunkra. Bizonyíték arra, hogy nagyszerű dolog egy hazát szolgálni, és szolgálni azt 

életre, halálra. (…) Drága Zoltán bátyám, isten éltessen, maradj közöttünk, maradj meg 

nekünk sokáig egészségben és boldogságban” – zárta beszédét Orbán Viktor. Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök Szabadság-szobor emlékéremmel tüntette ki a néprajztudóst. 

Köszöntésében azt hangsúlyozta, hogy Kallós Zoltán olyan korban helyezte biztonságba az 

erdélyi magyarság népi értékeit, amikor a diktatúra a megsemmisítésükre tört. 

Megjegyezte, más lehetne az életmű, ha energiáit nem a diktatúra szorításában, hanem egy 

szabad világban fordíthatta volna alkotásra. Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napokat 

szervező Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke szintén azt idézte fel, hogy a diktatúra idején 

Kallós Zoltán kolozsvári lakása „a népi mindentudás egyetemének” a helye volt, ahol a 

néprajzkutató „két házkutatás között” gyűjtötte és átadta az értékeket. A gálaműsorban 

azoknak a néprajzi tájegységeknek a népdalait, néptáncait mutatták be erdélyi 

hagyományőrzők, amelyeken az ünnepelt gyűjtött. A gála végén valamennyi előadó Kallós 

Zoltánnal és a közönséggel együtt énekelte a néprajzkutató kedvenc dalait. 

 

Biztonságot kér az RMDSZ 

A június 5-ei önkormányzati választások nemcsak a településfejlesztéssel, infrastruktúra-

fejlesztéssel kapcsolatos kérdésekről szólnak, hanem arról is, hogy sikerül-e visszaállítani a 

romániai magyarok biztonságérzetét – hívta fel a figyelmet Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 

a szövetség miniparlamentjének szombati ülésén. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) 

szatmárnémeti ülésén az elnök hangsúlyozta: az a közösség, amelyik nem érzi magát 

biztonságban, szabad sem lehet, és nem gyarapodhat, nem fejlődhet megfelelőképpen. 

Kelemen szerint nem az RMDSZ tért vissza a sérelmi politizáláshoz, ahogy ezt sokan 

állítják, hanem a román állam tért le a jogállamiság útjáról. „Az az állam, amelyben a 

többség és a kisebbség között ingatag a béke, az nem lehet biztonsági tényező a térségben” 

– jelentette ki. Azt a tényt, hogy az Amerikai Egyesült Államok külügyminisztériuma 2015-

ös jelentésébe az erdélyi magyarság számtalan sérelme bekerült, úgy értékelte: „a 

rakétavédelmi pajzs alatt mégsem kerülnek árnyékba a kisebbségi jogok”. Az RMDSZ 

elnöke szerint – még ha utópiának is tűnik – a magyarság nem mondhat le arról a 

törekvéséről, hogy Romániában köttessék egy etnikumközi megállapodás a kisebbségi 

jogokról. Ehhez kell kitaposni az utat. Szerinte a júniusi önkormányzati választásokon és 

az őszi parlamenti választásokon olyan helyzetet kell teremteni, amelyben számolni kell az 

RMDSZ erejével. A szövetségi elnök az RMDSZ választási programjának a főbb elemeit is 

felsorolta, amelyeket a szövetség vezető politikusai bontottak ki részletesen. Mint 

hangsúlyozta, a program kiemelt célja, hogy a szövetség majdani önkormányzati képviselői 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
4 

esélyt, munkahelyeket biztosítsanak a fiataloknak, rezsicsökkentést a családoknak, 

gyermekközpontú, minőségi oktatást a gyermekeknek, az épített örökség védelmét, 

valamint a mélyszegénység felszámolását, a roma közösség munkaerőpiaci esélyének a 

megteremtését. A programot elfogadta az RMDSZ vezetőtestülete. Az SZKT ülésén az 

RMDSZ fontos önkormányzati tisztségekre pályázó politikusai is felszólaltak. A 

szatmárnémeti polgármesteri székért versenybe szálló Kereskényi Gábor képviselő 

kijelentette: a Szociáldemokrata Párt színeiben megválasztott jelenlegi elöljáró több kárt 

okozott a városnak, mint száz év árvizei. Ezért van szükség arra, hogy négy év kimaradás 

után ismét RMDSZ-es vezetője legyen, vélte. A legnagyobb tapsot Antal Árpád, 

Sepsiszentgyörgy polgármestere kapta, aki arról beszélt, hogy a Székelyföld is 

beszorítottnak érzi magát, ha a Partiumban, belső Erdélyben a magyarok kiszorulnak a 

vezető önkormányzati tisztségekből. Az erdélyi magyarságnak Kolozsvár a feje, a Partium a 

keze, a Székelyföld a lába, a szórvány pedig a szíve, jelentette ki. Horváth Anna, Kolozsvár 

alpolgármestere azt hangsúlyozta, hogy olyan önkormányzati vezetőkre van szüksége az 

erdélyi magyar közösségnek, akik nemcsak lelkiismeretesen, hanem a lelkesedéssel végzett 

munkával tudják visszanyerni a közösség bizalmát, meg tudják erősíteni a közösség saját 

erejébe vetett hitét. A székelyudvarhelyi polgármesteri tisztségre pályázó Arros Orsolya 

arról beszélt, hogy olyan körülmények között próbál tenni a városáért, amikor a jelenlegi, 

szintén RMDSZ-színekben megválasztott polgármester iránti bizalom fogyott el 

Székelyudvarhelyen. Zárszavában Kelemen Hunor arra figyelmeztetett, hogy még mindig 

nem tisztázott, hogy egyfordulós vagy kétfordulós polgármester-választást tartanak 

júniusban, erről május 4-én dönt majd az alkotmánybíróság. Úgy vélte, ha az 

alkotmánybíróság úgy határozna, hogy kétfordulós választást kell tartani, az első fordulót 

nem lehetne megtartani június ötödikén. 

 

Mikó-ügy – Várhatóan májusban dönt a restitúciós bizottság a 
kollégium tulajdonjogáról 

Érdemben tárgyalta csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyét az 

egyházi és kisebbségi ingatlanok visszaszolgáltatásában illetékes bukaresti restitúciós 

bizottság, a döntést azonban a következő havi ülésére halasztotta – tájékoztatta az MTI-t 

Laczikó Enikő államtitkár-helyettes, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatal képviselője a 

héttagú testületben. A restitúciós bizottság márciusi ülésén már megállapította 

illetékességét, de csak a mostani ülésen kezdte vizsgálni a törvényes feltételek teljesülését, 

ugyanakkor meghallgatta az épületet visszaigénylő Erdélyi Református Egyházkerület 

képviselőinek érveit. A székelyföldi kollégium korábbi visszaszolgáltatását szabálytalannak 

minősítve a ploiesti-i táblabíróság 2014-ben felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a 

restitúciós bizottság volt tagjait, és megsemmisítette a református egyház tulajdonjogát. 

Veress Emőd jogász, az egyház jogi képviselője – aki Ballai Zoltán egyházkerületi 

tanácsossal együtt vett részt a restitúciós bizottság ülésén – a magyar közmédiának 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
5 

nyilatkozva elmondta: a 2014-es büntetőjogi ítélet után a restitúciós eljárás visszakerült 

korábbi állapotába, vagyis most ismét arról kell döntenie a román államnak, 

visszaszolgáltatja-e a református egyháztól a kommunizmus idején elkobzott 

iskolaépületet. A jogász rámutatott: nemcsak az egyházjogi érvek, hanem a román állam 

két világháború közötti, az egyház tulajdonjogát elismerő megnyilvánulásai is igazolják azt, 

hogy a telekkönyvben szereplő „evangélikus református Székely Mikó Kollégium" 

valójában az iskolát most visszaigénylő Erdélyi Református Egyházkerület egyik önálló jogi 

személyiség nélküli oktatási struktúrája volt. Riporteri kérdésre reagálva Veress Emőd úgy 

vélte: lehetséges, hogy amennyiben a restitúciós bizottság most az egyház javára dönt, az 

perújrafelvételi alapot teremt a korábbi restitúciós testület börtönbüntetésre ítélt tagjai 

számára, de szerinte bármilyen pereskedés is kezdődne az ügyben, az várhatóan többéves 

folyamat lesz. Az Erdélyi Református Egyházkerület csütörtöki közleményében Kató Béla 

püspököt idézve azt írta: ha a bizottság most úgy dönt, hogy nem szolgáltatja vissza jogos 

tulajdonosának az ingatlant, megnyílik a lehetőség, hogy az egyházkerület bírósági úton, 

polgári eljárással küzdjön tovább igazáért. 

 

Vége, nyert a román nyelv a MOGYE-ügyben 

Egy jogerős bírósági ítélet szerint a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemen 

(MOGYE) törvényesen tartják a magyar tagozaton tanuló hallgatók számára is román 

nyelven a gyakorlati oktatást, háttérbe szorítva a magyar anyanyelvű tanulók 

anyanyelvhasználatát. A román legfelsőbb bíróság kedden kimondott jogerős ítéletében 

megalapozatlannak tartotta és elutasította a Romániai Magyar Orvos és Gyógyszerész 

Képzésért Egyesület (RMOGYKE), a Marosvásárhelyi Magyar Diákszervezet, az Erdélyi 

Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) fellebbezését a 

hasonló tartalmú elsőfokú ítélet ellen. Amint Kincses Előd, a felperesek ügyvédje az MTI-

nek elmondta, keresetükben a – romániai egyetemeket akkreditáló – Felsőoktatási 

Minőségbiztosítási Hatóság (ARACIS) egyik rendelkezésének a törvényességét vonták 

kétségbe, mely szerint az orvostanhallgatóknak a betegekkel románul kell 

kommunikálniuk. A MOGYE rektora és szenátusa erre a rendelkezésre hivatkozva fogadta 

el a magyar oktatást hátrányosan érintő egyetemi chartát. Kincses Előd elmondta: 

álláspontjuk szerint ezt a rendelkezést a 2011-es tanügyi törvény is érvénytelenítette, de 

soha nem is lehetett volna érvényben, ugyanis ehhez a román kormány határozatára lett 

volna szükség. Ilyen kormányhatározat azonban nem született. A magyar szervezetek által 

indított per egy hatósági rendelkezés törvényességét vitatta, de a hatóság oldalán 

avatkozott be a perbe a MOGYE is. „A legfelsőbb bíróság felháborító politikai döntést 

hozott, melynek semmi köze nincsen az igazságszolgáltatáshoz" – jelentette ki kedden este 

Kincses Előd, aki szerint a bírák arra sem tettek kísérletet, hogy megértsék a jogi helyzetet, 

különösebb mérlegelés nélkül ítélkeztek. Üdvözölte viszont az ítéletet Leonard Azamfirei, a 

MOGYE rektora. Az Agerpres hírügynökségnek nyilatkozva a rektor kijelentette: a 
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legfelsőbb bíróság ítélete az elmúlt négy évben indított perek egész sorát zárja le az 

intézmény számára kedvező módon. 

 

Visszatért Antal Árpád, indul a választáson 

Visszatért hétfő délután hivatalába Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester, aki azt is 

bejelentette, hogy indul a június 5-ei helyhatósági választásokon. Sepsiszentgyörgy 

önkormányzata egyébként éppen hétfő délutánra rendkívüli tanácsülést hívott össze, hogy 

újabb hatvan napra meghosszabbítsák Sztakics Éva alpolgármester ideiglenes városvezetői 

megbízását, ám az ülés okafogyottá vált, miután a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

jóváhagyta Antal Árpád kérését, és feloldotta a hivatala gyakorlására vonatkozó tiltást. Az 

ülésen a polgármester is megjelent, hatvan nap után először léphetett be a városházára, és 

találkozhatott munkatársaival. „Sokkal jobb érzés visszatérni a hivatalba, mint 

kényszerűségből távozni” – fogalmazott Antal, aki szerint néhány órával korábban maga az 

ügyész értesítette, engedélyezi, hogy a továbbiakban polgármesterként dolgozzék. Az ezt 

követő rövid sajtótájékoztatón Antal Árpád rámutatott, az elmúlt hatvan nap alatt olyan 

szolidaritást tapasztalt a közösség, magyarok és románok részéről, ami megerősítette 

abban a hitben, hogy az elmúlt nyolc esztendő munkája nem volt hiábavaló. Megköszönte 

a több mint tízezer támogató aláírást, és bejelentette, hogy megméretkezik az 

önkormányzati választásokon. Arról is beszélt, hogy a június 5-ei megmérettetésre volt B 

tervük is: amennyiben mégsem indulhatott volna, akkor Miklós Zoltán RMDSZ-

frakcióvezető, a CEC Bank sepsiszentgyörgyi igazgatója vállalta volna, hogy „ilyen nehéz 

helyzetben, ilyen hangulatban folytatja a munkát”. Újságírói kérdésre az elöljáró kifejtette, 

az ügyész csak a hivatal gyakorlására vonatkozó tiltást oldotta fel, a bírósági felügyelet 

érvényben maradt, ezt nem is fogja megfellebbezni, hetente jelentkezik majd a 

rendőrségen, és nem hagyja el az országot. „Az ügy kimenetele szempontjából fontosnak 

tartom, hogy az ügyirat elemzése során az ügyész hagyta jóvá a kérésemet, nem kellett a 

bíróságon fellebbeznem” – tette hozzá Antal Árpád. 

 

Többmillió forintos fejlesztési támogatást kapott a komáromi és 
gútai szakközépiskola 

Magyar jövő csak a magyar fiatalok lehetőségeinek bővítésével, megélhetésük feltételeinek 

biztosításával lehetséges - jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Komáromban, a „2015 a külhoni magyar 

szakképzés évé” program keretében megvalósított fejlesztések átadásának első állomásán. 

A program részeként a helyi Ipari Szakközépiskola 15 millió forint, a gútai Magán 

Szakközépiskola 10 millió forint fejlesztési támogatást kapott. Beszédében Szilágyi Péter 
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felidézte: a magyar Kormány másfél éve vágott bele abba a munkába, amelyet a 

nemzetpolitikában gazdasági irányváltásnak neveznek. Kifejtette: ennek egyik 

legfontosabb lépése annak tudatosítása, hogy a Kárpát-medencei magyar közösségek 

megtartása érdekében már nem elegendő a magyar identitás megerősítését szolgáló 

oktatás és kultúra támogatása. „Magyar jövő csak a magyar fiatalok lehetőségeinek 

bővítésével, megélhetésük feltételeinek biztosításával lehetséges” – fogalmazott. 

Hozzáfűzte: ezt a célt szolgálta és szolgálja a „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” 

program is, amely az idén is folytatódik, új keretösszegből. A tavalyi, 500 millió forintos 

keretösszegű programnak köszönhetően 2015-ben 345 millió forint értékben kaptak 

fejlesztési támogatásokat a külhoni magyar régiók szakképzést biztosító oktatási 

intézményei. Ebből az összegből a Felvidéken 12 oktatási intézményben valósultak meg 

fejlesztések, összesen 70,5 millió forintos ráfordítással. A fejlesztések ünnepélyes 

átadásának sorozata kedden a révkomáromi Ipari Szakközépiskolában folytatódott, majd 

Gútán, a helyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskolában is sor került a tízmillió forint 

értékben megvalósult fejlesztések átadására. A komáromi ünnepélyes átadáson, Vetter 

János, a helyi Ipari Szakközépiskola igazgatója elmondta: az 1951-ben alapított, jelenleg 

mintegy hatszáz fős diáklétszámú oktatási intézményük a program keretében 15 millió 

forintból fejleszthette elektrotechnikai és gépészeti szakműhelyét, amiért mint jelentős 

segítségért köszönetet mondott a magyar államnak.  

 

Nem okozott meglepetést az előre hozott voksolás eredménye 
Szerbiában 

A várakozásoknak megfelelően, a kormányzó jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS) 

győzelmével zárultak Szerbiában a vasárnapi előre hozott parlamenti, valamint vajdasági 

tartományi választások, a választás legnagyobb nyertese viszont a megerősödött és 

harmadik helyen befutó ultranacionalista Szerb Radikális Párt (SRS) lett. A szavazás 

napjának legnagyobb meglepetését az okozta, hogy az országos választási bizottság éjjel 

háromnegyed 1-ig egyáltalán nem közölt előzetes adatokat, a beérkezett voksok alacsony 

feldolgozottságára hivatkozva, miközben a Szabad Választásokért és Demokráciáért 

Központ (CeSID) már az este közölt adatokat, a szavazatok 90,6 százalékának összesítése 

alapján. A CeSID által közölt előzetes eredmények alapján a kormányzó Szerb Haladó Párt 

(SNS) a szavazatok 49,2 százalékát szerezte meg. A kormányfő Aleksandar Vucic marad. A 

második helyen az SNS eddigi koalíciós partnere, a baloldali Szerbiai Szocialista Párt 

(SPS) végzett 11,3 százalékkal. A választás elemzők szerint legnagyobb győztese a 

harmadik helyen befutó ultranacionalista SRS lett, amely az utóbbi két választáson nem 

jutott be a parlamentbe, most viszont a voksok 7,9 százalékát szerezte meg. Az 5 százalékos 

parlamenti küszöböt emellett átlépte az ellenzéki Demokrata Párt (DS) 5,9 százalékkal, a 
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Boris Tadic volt államfő által vezetett hárompárti koalíció, az LDP-LSV-SDS 5 százalékkal, 

valamint az Elég volt (Dosta je bilo) nevű, a baloldalhoz köthető, de a megszokott politikai 

felállást elutasító, establishmentet-ellenes mozgalom is. A jobboldali, nacionalista Szerbiai 

Demokrata Párt (DSS) és a Dveri mozgalom koalíciója is bekerült a parlamentbe 5,1 

százalékkal, így két oroszbarát, unióellenes erő is lesz a szerbiai törvényhozásban. 

A Vajdasági Magyar Szövetségre (VMSZ) a választási bizottság eddig ismert adatai alapján 

a lakosság 1,47 százaléka szavazott. A legnagyobb délvidéki magyar pártnak eddig is 5 

képviselője volt a 250 fős belgrádi törvényhozásban, egyelőre nem lehet tudni, hogy a most 

megszervezett szavazatszám hány helyre elég. A kormányzó SNS a Vajdaságban is tarolt, 

ott a szavazatok 46,6 százalékát szerezte meg az ott elérhető, 40 százalékos 

feldolgozottságú adatok alapján. A vajdasági tartományi parlamentbe az SNS mellett a 

VMSZ (5,1 százalék), az SPS (8,6 százalék), az SRS (7,1 százalék), a DS (7,1 százalék) és a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (6,3 százalék) jutott be. A vajdasági választáson 55,41 

százalékos volt a részvétel. 

 

Pásztor István megköszönte a szavazók bizalmát 

A 2016. április 24-ei előre hozott parlamenti, valamint tartományi és önkormányzati 

választások eredményének végleges ismerete nélkül is látható, hogy a vajdasági magyar 

közösség egységes maradt, a polgárok nagyszámban vettek részt a választásokon és nem 

ingott meg a bizalmuk a Vajdasági Magyar Szövetségben – áll a párt közleményében, 

melyet Pásztor István írt alá. "A Vajdasági Magyar Szövetség elnökeként ezúton szeretném 

megköszönni a vajdasági magyar embereknek, hogy megszavazták azt a bizalmat, amely 

lehetővé teszi a további építkezést, a magyar politikai érdekképviseletet. Függetlenül a 

végleges eredményektől, amelyek akár 100-200 szavazaton is múlhatnak, a magyar 

emberek nem maradnak magukra abban a folyamatban, ami az előttünk álló négy évben 

számos kihívást fog magában hordozni, Szerbiában, a térségben és az uniós csatlakozás 

folyamatában. Mindezek miatt nagyon fontos, hogy az egyetlen magyar, magát a nemzeti 

érdekek mentén meghatározó párt, a Vajdasági Magyar Szövetség a folyamatok részese tud 

maradni" – áll a közleményben. A szöveg továbbá kitér arra is, hogy "Szerbiában az elmúlt 

években mintegy 12-15 ezer magyarral vannak kevesebben. Ezen adat tükrében különösen 

nagy jelentőséggel bír, hogy a magyar választópolgárok a nemzetileg elkötelezett 

politikában elért eredmények és az előttünk álló időszak vonatkozásában egyaránt az 

egyetlen magyar pártnak adták bizalmukat". "Az előttünk álló időszakban arra fogunk 

összpontosítani, hogy partnerkapcsolatokat építve, de csakis a meghirdetett választási 

program és a magyar érdekképviseletet szem előtt tartva, a legtöbbet hozzuk ki az elért 

eredményekből, mert csak ez teszi lehetővé, hogy a magyar közösség a gazdasági, szociális 

és demográfiai mutatók ellenére se forgácsolódjon szét, hanem a szülőföldjén középtávon 

már látható eredményekkel tudjon megkapaszkodni” – áll a közleményben. 
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A választásokat megelőzően Péterrévére, Adára és Törökkanizsára látogatott 

munkatársaival vajdasági körútja során Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István meghívására érkezett 

a Vajdaságba.  Potápi Árpád János elmondta, „a magyar Kormány stratégiai partnere a 

Pásztor István elnök úr vezette VMSZ, ezért azt szeretnénk, ha a VMSZ a magyarság 

érdekében, a nemzet érdekében minél jobban szerepelne a választásokon, akár helyi, akár 

tartományi vagy köztársasági szinten, ezért én magam is arra buzdítok mindenkit, hogy 

minél többen menjenek el szavazni, és válasszák a VMSZ listáit”. 

 

Magyar támogatással felújított nyelvi szaktantermet adtak át 
Ungváron 

Magyarországi támogatással felújított nyelvi szaktantermet adott át a magyart idegen 

nyelvként Ukrajnában elsőként oktató iskolában Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztos hétfőn Ungváron. A kárpátaljai megyeszékhely 2. sz. iskolájában tartott 

átadási ünnepségen Grezsa István hangsúlyozta: a magyart néhány hónapja tanuló ukrán 

nemzetiségű diákok magyarul előadott verses-zenés műsora is jelzi, hogy 

Magyarországnak érdemes volt támogatnia azt a kárpátaljai kezdeményezést, hogy a térség 

ukrán iskoláiban induljon el a magyar választható idegen nyelvként történő hivatalos 

oktatása. Meggyőződését fejezte ki, hogy a magyar nyelv minél szélesebb körben való 

ismerete Kárpátalján és Ukrajnában erősíteni fogja a két nép barátságát. A 3,5 millió 

forintból felújított osztályteremmel kapcsolatban elmondta: jó lenne, ha Ukrajna minden 

iskolájában ilyen korszerű tantermek lennének. Az iskola vezetése köszönetet mondott a 

magyar kormánynak a támogatásért, közölve: a jelenleg magyarul tanuló 48 diákon kívül 

eddig 108-an jelezték, hogy a következő tanévben a magyart választják idegen nyelvként. 

Válaszában Grezsa István kifejtette, hogy a magyar kormány nem zárkózik el a magyar 

nyelv kárpátaljai oktatásának további támogatásától. Bohdan Andrijiv, Ungvár 

polgármestere a rendezvényen bejelentette, hogy hivatalához a város több iskolájából 

érkezett megkeresés a magyar idegen nyelvként való tanításának beindításával 

kapcsolatban. Grezsa István a sajtónak nyilatkozva elmondta: a felújított magyar nyelvi 

szaktanterem átadása önmagán túlmutató esemény, hiszen ennek jelképes üzenete van a 

jó szomszédság és a barátság tekintetében. Hozzátette: a magyar nyelv oktatását támogató 

projekt következő lépéseként a magyar kormány hamarosan egy beregszászi iskola 

tantermének felújításához nyújt segítséget. Elmondása szerint több kárpátaljai városból, 

így Munkácsról is érkezett megkeresés ebben a kérdésben, ami szerinte azt jelzi, hogy 

Kárpátalján óriási az igény a többségi nemzet részéről a magyar nyelv tanulása iránt. Úgy 

vélte, egymás nyelvének megismerése a két nép, a két ország közötti bizalmat erősíti. 
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