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Növekvő források a külhoni magyarok támogatásában 

Bővülhetnek a külhoni magyarság különböző programjaira jutó költségvetési források a 

jövő évben: a Bethlen Gábor Alap az idei 11,8 milliárddal szemben 20,93 milliárd forinttal 

gazdálkodhat a tervek szerint.  A 2017. évi központi költségvetési törvényjavaslat szerint a 

Miniszterelnökségen belül a Nemzetpolitikai Államtitkárság rendelkezésére álló keret az 

idei 5 milliárdról 6,7 milliárdra növekszik. A Magyarság Háza programjaira 216 millió 

forint áll rendelkezésre. A Határtalanul! tanulmányi kirándulási programra az idei 1,2 

milliárddal szemben csaknem kétmilliárd forintot különítenének el. Határon túli 

felsőoktatási feladatokra 800 millió jutna, ami közel duplája az idei összegnek. A 

köznevelés területén a támogatási előirányzat több mint 231 millió forint, határon túli 

kulturális programokra közel 100 milliót különítenének el. A Rákóczi Szövetség 

támogatása 50 millió forinttal szerepel a büdzsé tervezetében. A Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet költségvetési kerete az ideihez hasonlóan 1,2 milliárd forint. A 

gazdaságfejlesztés területén a vajdasági programokra 7,6 milliárd, a kárpátaljai 

elképzelésekre 5,2 milliárd, az erdélyiekre és a felvidékiekre 1-1 milliárd, a 

horvátországiakra és muravidékiekre fél-félmilliárd forint áll majd rendelkezésre. 

 

Önkormányzati pozícióinak a megőrzésére törekszik az RMDSZ 

Önkormányzati pozícióinak a megőrzésére törekszik az RMDSZ a június 5-én tartandó 

önkormányzati választásokon - mondta az MTI-nek Kovács Péter, a szövetség ügyvezető 

elnöke szerdán, miután lezárult a jelöltlisták leadásának az időszaka. A kampányfőnöki 

tisztséget is betöltő Kovács Péter elmondta: a szövetség legalább 200 polgármesteri 

tisztség és 2300 önkormányzati képviselői mandátum megszerzését tűzte ki célul. 

Hozzátette, hogy a számok a szövetség jelenlegi önkormányzati pozícióit jelzik, de jó esély 

mutatkozik a képviselet javítására is. A négy évvel ezelőtti választásokon ugyanis olyan 

körülmények között veszített fontos önkormányzati tisztségeket az RMDSZ, hogy a két 

nagy román párt - a Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Nemzeti Liberális Párt (PNL) - a 

Szociálliberális Szövetségbe (USL) tömörülve indult. Az a tény, hogy ezek a pártok most 

egymással versenyeznek, a román szavazatok fokozottabb megoszlását eredményezi, és a 

magyar jelöltek esélyeit növeli – vélte. A szövetség meg szeretné duplázni az 

önkormányzati elnöki pozícióit, és a Hargita és Kovászna megyei mellett a Szatmár megyei 

és a Maros megyei önkormányzat négy évvel ezelőtt elvesztett elnöki pozícióját is vissza 

szeretné szerezni. Hozzátette, nem lehet kiszámítani, hogy kedvez-e e cél elérésének az a 

tény, hogy az idén nem közvetlen választással, hanem közvetve, a képviselő-testület tagjai 

közül választják ki az elnököt. Hasonlóan fontos célnak nevezte, hogy Szatmárnémetiben 

Kereskényi Gábor, Marosvásárhelyen pedig a függetlenként induló Soós Zoltán nyerje meg 

a polgármesteri tisztséget. Úgy vélte, Szatmárnémetiben erre azért van esély, mert Dorel 

E
rd
é
ly

 
M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
3 

Coica jelenlegi polgármester - aki négy évvel ezelőtt az RMDSZ-es Ilyés Gyulát váltotta le - 

semmilyen választási ígéretét nem teljesítette. Marosvásárhelyen az növeli a magyar jelölt 

esélyét, hogy a várost 2000 óta vezető Dorin Florea ellen bűnvádi eljárások zajlanak, és 

míg a román szavazatok jobban megoszlanak majd, valamennyi magyar párt az 

előválasztáson kiválasztott Soós Zoltánt támogatja. Kovács Péter szerint arra is jó esély 

mutatkozik, hogy Nagy András visszatérjen a szászrégeni polgármesteri székbe. Az 

RMDSZ ügyvezető elnöke szerint nem jelent hátrányt az RMDSZ-nek az a tény, hogy mind 

a csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi polgármesterjelöltje, mind pedig a Hargita megyei 

elnökjelöltje ellen bűnvádi eljárás van folyamatban. Hozzátette, Ráduly Róbert, Antal 

Árpád és Borboly Csaba is élvezi a közösség bizalmát. Azt is megjegyezte, hogy különbséget 

kell tenni a székelyföldi vezetők és a Kárpátokon túli politikusok elleni eljárások között. 

"Míg Dél-Romániában több millió eurós korrupciós ügyekről van szó, addig például 

Csíkszeredában többek között egy 30 eurós benzinszámla miatt folyik eljárás az RMDSZ 

jelöltje ellen" - jelentette ki az RMDSZ ügyvezető elnöke. Kovács Péter elmondta, mintegy 

tucatnyi magyar többségű településen támogatja az RMDSZ a Magyar Polgári Párt (MPP) 

polgármesterjelöltjét. Ezek között Gyergyószentmiklóst és Tusnádfürdőt említette. Nem 

tartotta "világvégének" azt, hogy Gyergyószentmiklóson belső konfliktus alakult ki az 

RMDSZ-szervezetben emiatt, aminek következtében a helyi RMDSZ-szervezet által 

nevesített polgármesterjelölt egy román párt színeiben pályázta meg a tisztséget, és a 

szövetség listája első helyein szereplő tucatnyi jelölt pedig tiltakozásképpen kilépett az 

RMDSZ-ből. Hozzátette, a jelöltállítás időszakában szinte természetes, hogy van olyan 

hely, ahol fellángolnak az indulatok. Kovács Péter azt sem tartotta rendkívülinek, hogy 

Székelyudvarhelyen az RMDSZ polgármesterjelöltje, Arros Orsolya annak az újabb 

mandátumra függetlenként pályázó Bunta Leventének a leváltására készül, aki nyolc éven 

át az RMDSZ színeiben vezette a várost. "Nem látok abban semmi gondot, hogy egy 

korábbi rossz személyi döntést elismerjünk" - fogalmazott Kovács Péter. Hozzátette: hiba 

volt, hogy a szövetség négy évvel ezelőtt Bunta Leventét újabb mandátumhoz segítette. Az 

RMDSZ ügyvezető elnöke szerint arra is jó esély van, hogy a szövetség a jelenlegi négynél 

több jelöltet juttasson be a kolozsvári önkormányzati testületbe, hiszen - mint fogalmazott 

- Horváth Anna sikeres alpolgármestere volt az elmúlt négy évben a városnak, és az 

RMDSZ-jelöltlista második helyén az egyházak jelöltjeként a rendkívül népszerű Gergely 

Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok főszervezője, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

politikusa szerepel. Kovács Péter szerint a demográfiai változások aligha befolyásolják 

majd az eredményt, hiszen a magyarság számaránya országos szinten nem változott 

számottevően az elmúlt négy évben. Míg a szórványvidékeken csökkent, Székelyföldön 

nőtt a magyarok helyi aránya. 
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Konstruktív ellenzéki szerepre készül az MPP 

Erdély-szerte ötvennél több MPP-polgármesterjelölt és mintegy ezer képviselőjelölt készül 

a június 5-ei választásra – jelentette be Gyergyószentmiklóson Biró Zsolt pártelnök. A 

Hargita megyei lista első helyén Mezei János szerepel.  Az MPP-elnök, illetve a Hargita 

megyei képviselőlista első négy helyezettje részvételével zajlott sajtótájékoztató szerdán 

Gyergyószentmiklóson. Mezei János listavezetőként kifejtette, fontos, hogy a polgári párt 

jelen legyen a megyei önkormányzatban, ugyanis a centralizált romániai rendszer 

meghatározó szerepet ad a megyei képviselő-testületnek, a jelenlétükkel pedig elérhetik, 

hogy reális és észszerű módon történjen a közpénzek leosztása a helyi önkormányzatok 

felé. Bíró Zsolt pártelnök elmondta, a Magyar Polgári Pártnak Gyergyószentmiklós a 

zászlóshajója, utalva arra, hogy azért is esett Mezei Jánosra a választás mint a megyei 

listavezetőre. Kifejtette, az MPP belátta, hogy az erdélyi magyar társadalom nem az 

árokásást várja el a politikusaitól. „Elérkeztünk a falig, ahonnan már nem lehet hátrálni, 

amikor össze kell zárni, és közösen kell megvédenünk közösségi jogainkat. Gyűlöletre nem 

lehet jövőt építeni, az ma már nem elég politikai programnak, hogy valami ellen 

létrejöttünk. Felelősségteljes politikát várnak el tőlünk az emberek” – fogalmazott Biró 

Zsolt. A pártelnök közölte, a választástól az MPP-képviselet megerősödését várják, azaz 

hogy több polgármesterük, képviselőjük lesz az önkormányzatokban, mint négy éve. 

Erdély-szerte több mint ötven polgármesterjelölt várja a választást, mintegy száz 

településen lesz képviselőlistájuk. A megyei testületbe bejutó MPP-képviselőktől 

konstruktív, észszerű ellenzéki szerepet vár Biró. Mezei János ugyanakkor kijelentette, a 

választás eredményétől függetlenül nem pályázik a megyei tanács elnöki tisztségére, 

hanem képviselőként, az MPP-frakcióban kíván dolgozni. 

 

Több polgármestert szeretne az EMNP 

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) több polgármesteri tisztséget szeretne megszerezni a 

június 5-én tartandó önkormányzati választásokon, mint négy évvel ezelőtt, és jó 

eredménynek tartaná, ha sikerülne megőrizni önkormányzati képviselőinek számát. 

Minderről Szilágyi Zsolt, a párt elnöke nyilatkozott az MTI-nek pénteken. Szilágyi Zsolt 

hozzátette, négy évvel ezelőtt két polgármesteri és 213 képviselői tisztséget sikerült a párt 

jelöltjeinek megszerezniük.„Bízom benne, hogy most több polgármesterünk lesz, és ha a 

tanácsosok számát tartani tudjuk, az tisztes helytállás lesz” – fogalmazott a pártelnök. 

Szilágyi Zsolt elmondta, csaknem kétezer jelöltet nevezett be az EMNP a választási 

versenybe. A párt színeiben 77-en, az EMNP által támogatott koalíciós jelöltként pedig 

hárman pályáznak polgármesteri tisztségre. A párt 151 településen és hét megyében állított 

jelöltlistát. Az EMNP elnöke kijelentette, több településen az utolsó pillanatban léptek 

vissza a párt jelöltjei, arra hivatkozva, hogy az RMDSZ helyi hívei megfenyegették őket. Az 

EMNP elsősorban Maksán, Kézdivásárhelyen, Felsőboldogfalván, Szentegyházán, 

Székelyudvarhelyen, valamint Érmihályfalván számít jó eredményre. Szilágyi Zsolt 
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megemlítette, négy településen (Székelyudvarhelyen, Szentegyházán, Felsőboldogfalván és 

Gyergyószárhegyen) sikerült megállapodni a Magyar Polgári Párttal (MPP) a közös 

indulásról. Azt is hozzátette, több helyen azért nem állítottak jelöltlistát, hogy a magyar 

képviseletet ne veszélyeztessék. Szilágyi Zsolt úgy vélte: annak ellenére, hogy a pártot 

mind Háromszéken, mind Maros megyében meghatározó emberei hagyták el az elmúlt 

hónapokban, sikerült túllépni a megtépázottság állapotán. „Kilépésükkel a párton belüli 

helyzet tisztább lett” – állapította meg a politikus. Hozzátette, az EMNP az egyedüli olyan 

erdélyi magyar párt, amelyiknek nincsenek korrupciós ügyei, és ez előnyt jelent a párt 

jelöltjeinek a választási kampányban.  

 

Elutasította a szlovák állampolgársági törvény módosítását a 
pozsonyi törvényhozás 

Továbbra is érvényben marad a szlovák állampolgársági törvény azon kitétele, amely 

szerint elveszíti szlovák állampolgárságát az a személy, aki egy másik ország 

állampolgárságát felveszi, a jogszabály módosításáról szóló ellenzéki javaslatot ugyanis 

csütörtökön elutasította a pozsonyi törvényhozás. A módosítást a Bugár Béla vezette Most-

Híd vegyes párt képviselői sem szavazták meg, mert szerintük a kezdeményezők ezzel 

csupán szét akarták verni a koalíciót. A szlovák állampolgársági törvény megváltoztatását 

célzó törvénymódosítási javaslat lényege abban állt, hogy visszaállította volna a szlovák 

állampolgársági törvény 2010-ben történt megváltoztatása előtti helyzetet, vagyis 

ismételten bevezette volna, hogy a szlovák állampolgársággal rendelkező személyek 

kizárólag saját kérésük alapján veszíthetik el szlovák állampolgárságukat. A 

törvénymódosítási javaslatot 61 nem szavazattal, 27 igen ellenében, 44 képviselő 

tartózkodása mellett hagyta jóvá a pozsonyi törvényhozás. A jogszabály elfogadását a 

kormánykoalíció részét képező, Bugár Béla vezette, Most-Híd szlovák-magyar párt 

frakciója sem támogatta, képviselőik a voksolás során tartózkodtak. Igennel szavazott 

viszont a vegyes párt listáján mandátumot szerzett Simon Zsolt, aki a Híd kormányba való 

belépését követően lépett ki a párt frakciójából. Az, hogy a Most-Híd frakciója nem 

támogatta a törvénymódosítási javaslatot, azért is érdekes, mert Robert Fico előző 

kormánya idején ők is tartalmilag ezzel megegyező javaslattal álltak elő. A vegyes párt 

frakciójának szavazása ugyanakkor nem számít meglepetésnek, azt, hogy a párt nem fog 

kiállni a szlovák állampolgársági törvény módosítása mellett, már korábban jelezték. Ezt 

azzal indokolták, hogy a törvény módosításáról nem tudtak megegyezésre jutni a 

kormánykoalíció kialakítása során folytatott tárgyalásokon. Gál Gábor, a Most-Híd egyik 

parlamenti képviselője a vita során azt mondta: azzal a kormánykoalíció szétverése 

céljából álltak elő a módosítás előterjesztői, de erre - mint megjegyezte - nem fog sor 

kerülni. 

E
rd
é
ly

 
Fe

lv
id
é
k

 



 

 

 

 

 

 
6 

A szlovák állampolgársági törvény jelenlegi formájában 2010 júliusa óta hatályos. A sokat 

vitatott jogszabály egyebek mellett kimondja, hogy elveszíti szlovák állampolgárságát az a 

személy, aki egy másik ország állampolgárságát felveszi. Ennek alapján, a szlovák 

belügyminisztérium adatai szerint idén februárig, 1301 ember veszítette el szlovák 

állampolgárságát, köztük 66-an a magyar állampolgárság felvételét követően. 

 

Vučić: A VMSZ mellett valószínűleg más pártokat is bevesznek a 
kormányba 

Aleksandar Vučić kormányfő, a Szerb Haladó Párt elnöke büszke a választási eredményre. 

A nehéz reformok ellenére pártja 1,8 millió szavazatot kapott – jelentette ki a Prva 

Televízió műsorában. Cáfolta, hogy választási csalás történt volna. Vučić megismételte, 

hogy biztos koalíciós partnere a Vajdasági Magyar Szövetség lesz, valószínűleg még valakit 

bevesznek a kormányba, de azt nem, aki „alig várja, hogy hátba szúrhassa”. A kormányban 

a politikusok mellett szakértők is helyet kapnak. A megismételt szavazás után csütörtökön 

vagy pénteken kihirdetik a végeredményt, és 20 napon belül megalakul a parlament, majd 

a kormány – mondta Vučić. Cáfolta, hogy jövőre az elnökválasztással egyidejűleg újabb 

parlamenti választást tartanak. Kijelentette továbbá, hogy ő nem akar államfő lenni. 

Reményét fejezte ki, hogy sikeres lesz a Nemzetközi Valutalap negyedik felülvizsgálata, és 

utána emelhetik a béreket meg a nyugdíjakat. A legfontosabb feladatok közé sorolta a 

termelés és a foglalkoztatottság növelését meg a közszféra reformját. Vučić megismételte, 

hogy az ország tovább halad az európai úton, és együttműködik Oroszországgal. 

 

Potápi: a vajdasági magyarsággal számolnia kell a mindenkori szerb 
hatalomnak 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a szerbiai választások nagy 

eredményének nevezte, hogy a vajdasági magyarsággal a mindenkori szerb hatalomnak 

számolnia kell. Potápi Árpád János hétfőn Budapesten, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

által szervezett, a szerbiai választásokat elemző rendezvényen arról beszélt, hogy 

borúlátásra nincs ok, azokat a pozíciókat, amelyeket eddig is bírt a Vajdasági Magyar 

Szövetség (VMSZ), többé-kevésbé meg lehetett őrizni. "Nagyon nagy eredménynek látom 

azt, hogy a vajdasági magyarsággal és a VMSZ-szel a mindenkori szerb hatalomnak, a 

szerb pártoknak számolniuk kell" – közölte.. Az államtitkár azt mondta: a kormány 

szövetségese, stratégiai partnere a VMSZ, amelynek szerinte sikerült az embereket 

mozgósítania. Szólt arról, hogy az előző éveket tekintve történelmi megbékélésről lehet 

beszélni Szerbia és Magyarország között. Ebben nagyon fontos összekötő szerep hárult a 

VMSZ-re. Ezt a történelmi megbékélést nem lehetett volna végigvinni a vajdasági 
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magyarság nélkül - tette hozzá. Potápi Árpád János kijelentette: az elmúlt időszakban 

mindent megtettek közösen annak érdekében, hogy a VMSZ a választásokon jól tudjon 

szerepelni. "A mi lelkiismeretünk tiszta", a munkát elvégeztük – mondta. Pásztor István, a 

VMSZ elnöke kiemelte: a vajdasági magyar közösségnek továbbra is lesz mindhárom - 

országos, tartományi és önkormányzati - szinten legitim magyar politikai érdekképviselete 

a VMSZ színeiben. Hozzátette, egyelőre nem tudni a választások eredményét, de amit 

célként kitűztek maguk elé, azt megvalósították. A körülményekről szólva Pásztor István 

kitért arra, hogy mára a vajdasági magyarok mintegy 15 ezerrel vannak kevesebben, 

mint amennyien két évvel ezelőtt voltak. Ezek az emberek nem számolták fel a vajdasági 

létüket végérvényesen, de valahol máshol dolgoznak, és nem biztos, hogy hazalátogattak a 

vasárnapi választásokra. Elmondta azt is, hogy gyakorlatilag vasárnap fejeződött be az a 

több mint egy évig tartó "puccskísérlet", amely a VMSZ-t jellemezte. A választással lehullt 

a lepel, "világossá vált, hogy ki kicsoda" - közölte. Hozzátette, azok, akik több mint egy évig 

"puccsolták" a VMSZ-t, arra szólították fel a saját szavazóikat, hogy "arra szavazzanak, aki 

a szájában a folyón átviszi a demokráciát". Magyarul ne a magyar erőre szavazzanak, 

hanem bárki másra - jegyezte meg. Úgy fogalmazott: a szövetséget megpuccsolni próbálók 

"egy híd típusú formációt hoztak létre, csak nem szerbekkel, hanem horvátokkal". Pásztor 

István közölte azt is, hogy rövid, de erőteljes mozgósító kampányt bonyolítottak le. Az volt 

a szándékuk, hogy elszámoljanak a négy év elvégzett munkájával, és felmutassák a 

következő ciklusra vonatkozó programot. Elmondta, a VMSZ-nek lesz parlamenti 

képviselete, ez a dolgok mostani állása szerint négy parlamenti képviselőt jelent majd. 

Pásztor István hangsúlyozta: a VMSZ érdeke, hogy a parlamenti többség része legyen, ott 

lehessenek a döntések születésénél. Kitért arra is, hogy szerinte Szabadkán a Szerb Haladó 

Párt és a VMSZ meg tudja alkotni azt a többséget, amely a várost irányítani tudja az 

elkövetkező négy évben. Pásztor István elmondta, szerinte ha a magyar közösség bárhol 

ellenzékben marad, akkor az azt jelenti, hogy a peremre szorul. Egy ilyen kisebbségi 

közösség egy ilyen változó világban nem bír ki ellenzékben négy évet, mert akkor olyan 

árat fizet érte, amit utána nem lehet ledolgozni. "Ezért a politikai pragmatizmus és az 

érdek azt diktálja, hogy a finnyásságon néha túl kell lépni, mert az érdekérvényesítésnek ez 

az egyedüli járható útja" - fogalmazott.  

 

Vučić: A VMSZ az egyetlen biztos koalíciós partner 

Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke kijelentette, hogy legkésőbb 15 nappal 

a parlament megalakítása után feláll az új kormány is. Bejelentette továbbá, hogy 

koalícióra lépnek a Vajdasági Magyar Szövetséggel (VMSZ). „Vajdaságban minden 

bizonnyal megpróbálunk még nagyobb koalíciót kialakítani. Köztársasági szinten ezt már 

nem állítanám" – nyilatkozta Vučić Inđiján. Emlékeztetett arra is, hogy az SNS-nek a 

VMSZ-szel összesen 135 képviselője van a köztársasági parlamentben. A kormányalakítás 

határidejével kapcsolatban Vučić elmondta: „Megvannak a törvényes határidők, de 
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szeretném ezt háromszor, vagy akár négyszer gyorsabban megtenni. A szerb parlament 

alakuló ülése után nem kell 15 napot sem várniuk erre, de az is meglehet, hogy még aznap 

megalakítjuk a kormányt". Vučić hozzátette: egyelőre csak az biztos, hogy az SNS 

együttműködik a VMSZ-szel, a többi még kiderül. „Szeretném, ha Vajdaságban minél 

szélesebb körűen tudnánk tenni a tartomány jövőjéért és fejlődéséért" – mondta Vučić. 

 

RIK: A szavazatok 98,04 százalékos feldolgozottsága szerint az SNS 
szerezte meg a legtöbb voksot 

A Köztársasági Választási Bizottság (RIK) tájékoztatása szerint a szavazatok 98,04 

százalékos feldolgozottsága azt mutatja, hogy a Szerb Haladó Párt a voksok 48,26 

százalékát szerezte meg, vagyis a legtöbb szavazatot, a választási küszöböt pedig további 6 

párt lépte át. A RIK ülésén elhangzott, hogy ezek továbbra sem a végleges eredmények, 

ugyanis azt legkésőbb csütörtökön kell kihirdetni. Dejan Đurđević, a RIK elnöke elmondta, 

hogy az eddigi eredmények szerint az SNS 48,26 százalékot, a Szerbiai Szocialista Párt 

10,97 százalékot, a Szerb Radikális Párt 8,11 százalékot, a Demokrata Párt 6,06, az Elég 

volt 6,05 százalékot szerzett, de a Szociáldemokrata Párt, a Liberális Demokrata Párt és a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga koalíciója, valamint a Szerbiai Demokrata Párt és a 

DVERI koalíciója is elérte az 5 százalékos választási küszöböt. Đurđević hozzáfűzte, hogy 

összesen 8377 szavazóhelyen adták le voksaikat a polgárok, és ebből 8213 helyen 

számolták össze a szavazatokat, tehát hátra van még 164 szavazóhely. A Köztársasági 

Választási Bizottság elnöke elmondta azt is, hogy 3.713.016-an, vagyis a 6.597.842 

szavazásra jogosult polgár 56,28 százaléka járult az urnák elé. 

 

Nagy az érdeklődés a magyarnyelv-oktató program iránt 
Kárpátalján 

Óriási az érdeklődés a márciusban meghirdetett magyarnyelv-oktató program iránt 

Kárpátalján - közölte a Nemzetpolitikai Államtitkárság. Az államtitkárság összegzésében 

felidézte, hogy Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési 

feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos hirdette meg március 

végén a magyarnyelv-oktató programot. A kezdeményezéssel a magyar kormány ingyenes 

magyarnyelv-tanulási lehetőséget biztosít Kárpátalja ruszin, illetve ukrán nemzetiségű 

lakóinak. Az előzetesen vártnál sokkal többen, 1348-an jelentkeztek a magyarnyelv-

tanulási programra az április 11-ei határidőig (és még kétszázan a határidő lejárta után). A 

tanulók 120 csoportban, 43 helyszínen tanulják majd májustól a magyar nyelvet, 63 tanár 

foglalkozik velük. A program keretében előreláthatólag heti négy alkalommal összesen 120 

órában fognak magyar nyelvet oktatni kis csoportokban a beregszászi II. Rákóczi Ferenc 
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Főiskola felnőttképzési központjának szervezésében. A legtöbben - feltehetőleg a határ 

közelsége miatt - az ungvári járásból jelentkeztek, de sokan érdeklődtek a técsői, a szolyvai 

és a nagyszőlősi járásból is. A szervezők a magyar nyelvtanfolyamok helyszíneit úgy 

választották ki, hogy távol legyenek azoktól a városoktól, amelyekben egyébként is 

lehetőség van a magyar nyelv tanulására, valamint a jelentősebb turisztikai központokat és 

azokat a településeket részesítették előnyben, amelyekben nagy számban élnek magyarok 

asszimilálódott utódai. 

 

Három jelölt a magyar központ igazgatói posztjára 

Az eszéki székhelyű Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999. 

szeptember 28-án avatta föl Göncz Árpád, Magyarország akkori köztársasági elnöke és 

Zlatko Mateša, a Horvát Köztársaság akkori miniszterelnöke. A központ alaptevékenysége 

a horvátországi magyar gyerekek anyanyelven történő óvodai, általános és középiskolai 

oktatása-nevelése, de közművelődési, gazdasági, sport- és egyéb tevékenységekkel is 

foglalkozhat a horvát törvényekkel összhangban. A HMOMK általános és középiskolája 

1999 szeptemberében kezdte meg működését, majd egy évvel később beindult a Bóbita 

nevű óvoda is. Az intézmény vezetőjének négyéves megbízatása lejárt, ezért az iskolaszék 

kiírta a pályázatot az igazgatói tisztségre. A pályázatra a határidőig három személy 

jelentkezett: Angszter Barač Tünde, Andócsi János és Csapó Nándor, mindhárman az 

intézmény tanárai. Egyelőre még nem született döntés arról, hogy ki vezeti majd a nemzeti 

fontosságú intézményt a következő négyéves időszakban. Az intézmény aktuális 

alapszabálya – valamint az alapító okirata szerint – az iskolaszék most nem foglalhatott 

állást az ügyben, a döntés kizárólag az oktatási- és sportminiszter kezében van. 
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