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Kántor Zoltán kapta a Lőrincz Csaba-díjat 

Kántor Zoltán szociológus, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója vehette át a 

kiemelkedő külpolitikai, nemzetpolitikai tevékenységért odaítélt Lőrincz Csaba-díjat 

pénteken Budapesten. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár az ünnepségen 

kiemelte: Lőrincz Csaba élete során „szétosztotta önmagát” a közösségért, az egységes 

magyar nemzetért, mindezt sokszor a háttérben, észrevétlenül. Hatalmas életmű az övé - 

fogalmazott az államtitkár. A róla elnevezett elismerés azokat illeti, akik önzetlenül, teljes 

odaadással tudnak munkálkodni az egész nemzetért. Az idei díjazott is közéjük tartozik, 

Kántor Zoltán az egyik legfáradhatatlanabb harcosa a külhoni magyarság ügyének. 

Elgondolásai, fogalmai határozták és határozzák meg azt a stratégia dokumentumot, amely 

alapjává vált a nemzetpolitikai gondolkodásnak - összegzett. Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke azt mondta: egyedülálló a magyar 

közéletben a nyolcadik alkalommal kiosztott díj, amely kiemelkedő elméleti és gyakorlati 

nemzetpolitikai, külpolitikai tevékenységért jár. A jelenlegi helyzetről szólva rámutatott 

arra: nemzetközi „apályban” van a nemzetpolitika ügye, s alapvetően a migráció témája 

foglalja el a napirendet. A migráció nagymértékben erősíti fel az etnikai türelmetlenséget 

egész Európában, holott nekünk az etnikai türelem légkörének kibontakozására lenne 

szükségünk - hangsúlyozta. Kiemelte, hogy nem kedvezőek az unióban tapasztalható 

folyamatok sem, és megjegyezte: a brit népszavazásnál bekövetkezett, amitől féltek, és 

amivel nem igazán mertek eddig foglalkozni. Ma még be sem látható, hogy milyen 

következményekkel járhat ez a döntés - mondta. Hozzátette: az uniós integráció sincs túl 

jó állapotban, és a Brexit ezzel nagyon szoros összefüggésben van. Németh Zsolt szerint az 

sem kedvező, ha felerősödnek az el-, illetve kiszakadási törekvések, számunkra az 

autonómia és nem az el- vagy kiszakadás a legfontosabb cél. Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt elnöke a díjazottat méltatva felidézte Kántor Zoltán eddigi pályáját, és 

tekintélyes tudományos, kutatói munkáját emelte ki. Közölte, a szociológus az elméleti 

kutatások mellett fokozatosan kezdte meg azok gyakorlati adaptációját. Témái között 

említette a nacionalizmus kutatását, a kisebbségi érdekvédelem területét. Hozzátette, 

Kántor Zoltán elkötelezte magát az oktatói pálya mellett is, több magyarországi és külhoni 

felsőoktatási intézményben tanít. Kántor Zoltán köszönetet mondott a díjért, majd úgy 

fogalmazott: az eredményeket csak csapatban sikerülhetett elérni. Fő célkitűzései között 

említette, hogy a nemzetpolitikából szakpolitikát csináljanak. 

 

Semjén Zsolt: a magyarságnak és a románságnak is érdeke az 
együttműködés 

Semjén Zsolt kormányfő-helyettes a román–magyar államközi viszonnyal kapcsolatban 

úgy véli, hogy a magyarságnak és a románságnak is érdekében áll a két ország szoros 
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együttműködése. „A mi kezünk ki van nyújtva, és reméljük, a következő román 

kormányban nagyobb hajlandóság lesz a magyar–román kapcsolatok javítására, mint a 

Ponta-kabinetben volt" – jelentette ki csütörtökön Sepsikőröspatakon újságíróknak 

nyilatkozva Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Az Országos Erdészeti Egyesület 

jubileumi vándorgyűlésén résztvevő kereszténydemokrata politikus leszögezte, a magyar–

román kapcsolatok a Demokrata-Liberális Párt (PDL) és az RMDSZ közös kormányzása 

idején voltak a legjobbak. Semjén emlékeztetett, hogy a Mihai Răzvan Ungureanu vezette 

kabinet abba bukott bele, hogy nem tudta átvinni a Marosvásárhelyi Orvosi és 

Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) ügyét. „Akkor is voltak vitás kérdések, de a gazdasági 

kapcsolatok szárnyaltak, a politikai kapcsolatok is jók voltak. Székelyföldre például soha 

nem érkezett annyi fejlesztés, mint Elena Udrea minisztersége idején” – mutatott rá a 

kormányfő-helyettes, hozzátéve: a Ponta-kormány idején viszont „zuhanásszerűen” 

romlottak a kapcsolatok. Felidézte, hogy alapvető kisebbségi jogokat korlátoztak, az 

igazságszolgáltatás álcája alatt pedig megfélemlítés zajlik, hogy a magyar politikusok ne 

merjenek elindulni a választásokon. „A magyarságnak és a románságnak is érdeke, hogy 

Magyarország és Románia között szoros együttműködés legyen, például a határ menti 

együttműködéssel olyan uniós pénzeket tudunk lehívni, amit másként nem tudnánk. Ha jó 

a székelység közérzete, ha jó a magyar–magyar együttműködés, az a románoknak is 

hasznára válik” – szögezte le a miniszterelnök-helyettes. 

 

Johannis: fontos a kisebbségpolitika a regionális béke és stabilitás 
szempontjából 

Klaus Johannis államfő szerint mára már megcáfolhatatlan, hogy a kisebbségpolitika 

alapvetően fontos a regionális béke és stabilitás biztosítása szempontjából. Johannis 

Nagyszebenben beszélt erről azon a látogatáson, amelyet a Romániai Német Demokrata 

Fórumnál (FDGR) tett kedden Joachim Gauck német államfővel közösen. A két államfő a 

polgármesteri hivatalban kezdte nagyszebeni látogatását, majd felkereste a város 

evangélikus templomát és a német nyelvű Brukenthal gimnáziumot. A német fórumnál 

mondott beszédében - amelyet az elnöki hivatal honlapján tettek közzé - Johannis úgy 

vélekedett, hogy modell értékű a románok és az erdélyi szászok, svábok tiszteleten alapuló 

harmonikus együttélése és szolidaritása. Johannis ugyanakkor meggyőződését fejezte ki, 

hogy a - korábban általa vezetett - német fórum ezután is az összekötő kapocs szerepét 

tölti be Románia és Németország kapcsolataiban, és képviselői ezután is „hozzájárulnak a 

kétoldalú kapcsolatok elmélyítéséhez, de ahhoz is, hogy egy nyitott, toleráns Románia 

képét tükrözzék, amelyik a jövő felé tekint, de nem felejti el a múltját”. Az államfő 

köszönetet mondott Joachim Gaucknak azért a támogatásért, amelyet a német állam nyújt 

a romániai német tannyelvű iskolák fenntartásához. Mint fogalmazott, ezek az iskolák 

nagy népszerűségnek örvendenek a román többség soraiban is. Klaus Johannis örömmel 

állapította meg, hogy az erdélyi szász épített örökség beépült a román kulturális térbe, és a 
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román állam is törekszik arra, hogy megőrizze és élettel töltse meg a szász műemlékeket. 

Joachim Gauck a német fórumnál elmondott beszédében megállapította: a romániai 

németek anélkül vesznek részt a román demokrácia építésében, hogy a múlt súlyát kellene 

viselniük. „A mi nyelvünkön a múltban csúnya dolgokat is mondtak, ezért fontos, hogy 

ugyanazt a nyelvet ma a szolidáris együttélés, a demokrácia, a szabadság és a jogállamiság 

megfogalmazásra használjuk” - idézte szavait az Agerpres. A német államfő örömét fejezte 

ki amiatt, hogy Romániában nincsenek román-német konfliktusok. 

 

Többnyelvű kolozsvári helységnévtáblát ígér a PNL 

Előzmények nélküli helyzetet teremt a kisebbségpolitikában, ha az RMDSZ-nek tett 

ígéretét betartva a román liberális párt hozzájárul a többnyelvű helységnévtáblák 

kihelyezéséhez Kolozsváron és a megye más településein. Az RMDSZ és a Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) által kötött megállapodás értelmében háromnyelvű, román-magyar-

német helységnévtáblákat helyeznek el Kolozsváron és a többi Kolozs megyei településen, 

ahol a két politikai alakulat alkot többséget a helyi önkormányzatban. A pénteken 

nyilvánosságra hozott egyezség értelmében azokon a településeken is elfogdnak majd erre 

vonatkozó tanácsi határozatokat, ahol a nemzeti kisebbségek számaránya nem éri el a 

közigazgatási törvényben rögzített húsz százalékos küszöböt. Az RMDSZ és a PNL Kolozs 

megyei szervezeteinek megállapodása kitér arra is, hogy Horváth Anna marad a kincses 

város alpolgármestere, továbbá Vákár István lesz a Kolozs Megyei Tanács alelnöke. 

Horváth Annát péntek délelőtt be is iktatták a tisztségébe, majd le is tette hivatali esküjét, 

magyarul is elmondva: „Esküszöm”. Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei elnöke az 

alakulat területi szervezete vezetőinek pénteki sajtótájékoztatóján elmondta, a szövetség 

mind a PNL, mind a Szociáldemokrata Párt (PSD) helyi vezetőivel tárgyaltak. Mindkét 

félnek felvetették a többnyelvű helységnévtáblák kérdését, és egyik sem képviselt elutasító 

álláspontot ebben a kérdésben. A politikus hozzátette: Kolozsvár nagyon sok tekintetben 

példa az ország települései számára, elérkezett az idő arra, hogy a nyelvi jogok 

érvényesítése terén is példává váljék. Vákár István, a megyei önkormányzat alelnöke 

hozzátette, amiként a Kolozs megyei Torda példamutató volt a világ számára azzal, hogy 

elsőként itt hirdették meg a vallásszabadságot, most Kolozsvárról indulhat a nyelvi jogok 

kiterjesztésének romániai hulláma. Horváth Anna hozzátette, nem határoztak meg 

határidőket a megállapodásban, mert a kölcsönös bizalom képezi a szöveg alapját. Úgy 

vélte, ha ez a bizalom nincs meg, akkor a határidők sem segítenek. Egyébként a 

liberálisokkal kötött megállapodás értelmében magyar alpolgármestere lesz 

Aranyosgyéresnek, Bánffyhunyadnak és a Kolozsvárral csaknem összeépült 25 ezer lakosú 

Szászfenesnek is. Ezeken a településeken is háromnyelvű helységnévtáblát helyeznek ki az 

alku szerint. 
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Rimaszombatban tartotta alakuló elnökségi ülését az MKP  

Rimaszombatban tartotta alakuló elnökségi ülését a Magyar Közösség Pártja. Menyhárt 

József pártelnök legfőbb prioritásként a felvidéki magyarság asszimilációjának 

megállítását, valamint a déli régiók felzárkóztatását emelte ki. A Farkas család egykori 

kastélyának falai között az érsekújvári tisztújító kongresszuson pár hete megválasztott új 

elnökségi tagok az MKP kongresszusának kiértékelését követően máris a jövőt tervezték, 

elemezték a lehetőségeket, hiszen nem véletlen, hogy talán az ország legszegényebb és 

legelmaradottabb vidékét választották a tanácskozás helyszínéül. Az egybegyűlteket az 

MKP rimaszombati járási elnöke, Auxt Ferenc üdvözölte. Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártja elnöke legfőbb prioritásként a felvidéki magyarság asszimilációjának 

megállítását, valamint a déli régiók felzárkóztatását emelte ki. Hangsúlyozta: fontosnak 

tartja Gömört, s a párt kiemelten kíván foglalkozni ezzel a régióval, amely eddig talán nem 

kapott ilyen „erős és markáns” helyet az MKP politikájában. „Nagyon örülünk, hogy itt 

lehetünk és megmutathattuk a – mondhatni – nyugati képviselőinknek, hogy ez még közel 

sem kelet, hanem ez Közép-Szlovákia. A nyugati embernek sokszor ez a távolság már 

óriásinak tűnik. Kimondottan örültem annak, amikor Cziprusz Zoltán és Auxt Ferenc 

járási elnök felajánlották, hogy az alakuló ülés akár Rimaszombatban is lehetne” – mondta 

Menyhárt József. „Ezzel kifejezzük tiszteletünket ennek a régiónak, hisz nagyon erős 

eredményt hoztak a választások során. Egy nagyon aktív magja van itt az MKP-nak, és erre 

építeni akarunk a továbbiakban is, tehát nem véletlen az alakuló ülés helyszíne” – fűzte 

hozzá. Őry Péter, az MKP Országos Tanácsának elnöke kiemelte: egy olyan elnökség állt 

össze, amely működőképes és munkaképes. „Azt gondolom, hogy egy olyan elnökség fogja 

most a Magyar Közösség Pártját irányítani, amelynek szívügye a magyar közösség” – 

szögezte le. „Ez egy fontos momentum, hiszen egy parlamenten kívüli pártban ma munkát 

vállalni nem arról szól, hogy bárki bármilyen csillogás irányába törne, hanem arról, hogy 

milyen munkát akarunk elvégezni, s hogy mi másokért vagyunk. Én a kongresszuson is 

idéztem gróf Széchenyi Istvánt, aki azt mondta, hogy „Akkor élsz, ha másokért élsz“, s azt 

gondolom, hogy a Magyar Közösség Pártja ebben a tekintetben másokért akar dolgozni, 

tehát él a párt” – fogalmazott. Őry Péter rámutatott, hogy Rimaszombat a legnagyobb 

munkanélküliséggel küzdő régiók egyike. Elmondása szerint nem Pozsonyból, nem 

Kassáról és nem más településekről kell megkeresni a valós megoldási javaslatokat, hanem 

regionális bontásban meg kell vizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek az adott régiónak 

a fejlődőképességét biztosítani tudják. 

 

Teljessé vált a Magyar Nemzeti Kereskedőház irodahálózata a 
Felvidéken  

Megnyitották a Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) közép-európai 

kereskedelemfejlesztési hálózatának új irodáját szerdán Ipolyságon, s ezzel teljessé vált az 
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intézmény - hét irodából álló - felvidéki hálózata. Az iroda megnyitójával egybekötött 

gazdasági fórumon mondott beszédében Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország 

pozsonyi nagykövete elmondta: a magyar kormány kiemelt célja, hogy növelje a gazdasági 

jelenlétet a kereskedelem és a befektetések terén is, hogy ilyen módon is szorosabbra fűzze 

Magyarország és a szomszédos országok magyarlakta területei közti kapcsolatot. 

Hozzátette: a hagyományos - az oktatást és a kultúrát irányzó - támogatáspolitikát a 

külhoni régiókban mára felváltotta a gazdaságfejlesztő politika, ennek célja a külhoni 

magyarság szülőföldön való megmaradásának elősegítése. Utóbbival összefüggésben 

rámutatott: a magyar kormány 50 milliárd forint gazdaságfejlesztési támogatást tett 

elérhetővé a Vajdaságban ottani vállalkozások megerősítésére. „Ezt a projektet a kormány 

tovább kívánja folytatni a Kárpátalján és a Felvidéken” - tette hozzá a nagykövet. Kiss-

Parciu Péter, a Külgazdasági és Külügyminisztérium határmenti gazdaságfejlesztési 

főosztályának vezetője a külhoni régiók fejlesztésének eszköztárát ismertetve kiemelte a 

határmenti infrastruktúra fejlesztését irányzó célkitűzéseket. Elmondta: a magyar 

kormány célként tűzte ki, hogy 2014 és 2020 közötti uniós költségvetési időszakban 

jelentősen megnövelik a határon átnyúló infrastrukturális kapcsolatokat. „A szlovák-

magyar határon vannak a legnagyobb terveink” - jegyezte meg. Szkapinyecz Péter, a 

Magyar Nemzeti Kereskedőház igazgatója az MTI-nek a felvidéki irodahálózatról azt 

mondta: a hét iroda nagy könnyebbséget, könnyű elérhetőséget jelent azoknak a hazai, 

illetve felvidéki vállalkozóknak, akiknek segítenek kapcsolatokat kialakítani. Kérdésre 

hozzátette: a más-más gazdasági potenciállal rendelkező régiókat tekintve eddigi 

tapasztalataik azt mutatják, hogy a kevésbé fejlett régiókban is jelentős az érdeklődés 

segítségük iránt. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a megnyitót követő gazdasági fórumon az államtitkárság idei tematikus 

évéről, a márciusban elindított külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programról beszélt. 

Az MTI-nek nyilatkozva elmondta: az államtitkárság tematikus évének és az 

irodahálózatnak a célkitűzései között több átfedés is van, s a kereskedőházzal partneri 

viszonyban bonyolítják le a fiatal vállalkozók évét, amelynek 525 millió forintos pályázati 

kerete a múlt héttől hozzáférhető. „Három és hat millió forint közötti összegekre lehet 

pályázni, elsősorban mikro vállalkozásokra számítunk, én azt gondolom, hogy a 

nyerteseknek ezek az összegek jelentős segítséget jelentenek majd a megerősödésükhöz” - 

mondta az államtitkár. Az MNKH-nak összesen 22 irodája van a Kárpát-medencében, ezek 

közül a Felvidéken a mostanival együtt már hét működik, Ipolyságon, Párkányban, 

Dunaszerdahelyen, Érsekújvárban, Rimaszombatban, Királyhelmecen és Kassán. Az 

MNKH irodáinak feladatai között olyan célok elérése szerepel, mint a kereskedelem 

ösztönzése, a magyar vállalatok exporttevékenységének bővítése, a kereskedelmi 

kapcsolatok becsatornázása a határ két oldalán lévő kis- és középvállalkozások 

együttműködésébe és a határ menti régiók foglalkoztatottságának növelése. 
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Megválasztották az új tartományi kormányt 

Vastapssal köszöntötték a tartományi parlamenti képviselők a megválasztott új tartományi 

kormány tagjait. Az ülésen jelenlevő 113 képviselőből 81 támogatta az új kormányt és 

annak tagjait, míg 29-en ellene szavaztak. Pásztor István, a tartományi parlament elnöke 

Igor Mirovićot kérte fel a tartományi kormányelnöki posztra. A Szerb Haladó Párt 

elnökségi tagja felszólalásában bemutatta azt a 12 titkárjelöltet, akik az elkövetkező négy 

évben a titkárságokat vezetik majd. A várakozásoknak megfelelően a kormány részét a 

Szerb Haladó Párt és választási koalíciós partnerei, a Szocialisták Mozgalma és a Szerbiai 

Szociáldemokrata Párt, illetve a Szerbiai Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség 

képezi. Az Oktatási, Közigazgatási és Nemzeti Közösségi Titkárságot továbbra is Nyilas 

Mihály, a Vajdasági Magyar Szövetség képviselője vezeti. Az új tartományi kormány 

prioritásai között kell, hogy legyen a tartomány pénzeléséről és hatásköreiről szóló törvény 

kérdésének megoldása, mert ez alkotmányos-jogi kérdés – jelentette ki Pásztor István, a 

vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Pásztor az RTS-nek 

elmondta, elégedett a tárcák számával és az egyéb feladatokkal, amelyeket pártja kap az új 

tartományi kormányban. Reményét fejezte ki, hogy a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai 

Szocialista Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség alkotta többségi koalíció szilárd és 

egységes politikai erő lesz. Pásztor hangsúlyozta, nemcsak a tárcák száma határozza meg a 

politikai jelenlétet, hanem az is, hogy jelen legyenek a titkárságokban segédek és 

titkárhelyettesek személyében. A kérdésre, hogy meglepte-e, hogy a Vajdasági 

Szociáldemokrata Liga nem lesz a parlamenti többség része, Pásztor István kijelentette, ez 

az ő döntésük, és ez a valóság, azonban örvendetesebb lenne, ha a VSZL is a parlamenti 

többség részét képezné – tette hozzá a VMSZ elnöke. 

 

A külhoni magyar újságíró egyesületek találkoztak Zentán 

Csütörtök kezdődött meg Zentán a Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciójának 

idei találkozója, amelyre a Kárpát-medence minden részéről érkeztek résztvevők. A 

nyitórendezvényen a szakmai szervezetek képviselői mellett jelen volt Szili Katalin magyar 

miniszterelnöki megbízott és Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A Külhoni 

Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója 2005-ben jött létre. A kezdeményezők célja az 

erdélyi, a felvidéki, a kárpátaljai, a vajdasági, a horvátországi és a muravidéki magyar 

újságíró egyesületek közötti együttműködés serkentése volt, ugyanis a problémák, ha nem 

is teljesen azonosak, általában nagyon hasonlóak a különböző térségekben. Tóth Lívia, 

elnök, VMÚE: „Mindenhol a kisebbségi újságírásnak ugyanazok a gondjai jelentkeznek, 

van, ahol pénzhiány, van, ahol szakemberhiány, és a helyzet az szinte mindenhol 

egyforma.” Az együttgondolkodásnak éppen ezért a vajdasági magyar újságírás számára is 

igen fontos hozadékai lehetnek. Klemm József, vajdasági társelnök, KMÚEK: „Azt hiszem, 

hogy hozzásegíthetik a vajdasági magyar újságírást is ahhoz, hogy a saját kérdéseiket 

megtalálják, és a saját kérdéseikre olyan választ adjanak, amely elfogadható lesz a 
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vajdasági magyar közösség számára.” Ehhez azonban nélkülözhetetlen lenne a vajdasági 

magyar újságíró-társadalom megosztottságának leküzdése. Hajnal Jenő, az MNT elnöke 

szerint „az együttgondolkodás, a gondolatok, az érvek továbbvitele, a közösségben való 

elfogadtatása a legfontosabb ebben a közvetítőt szerepben, amelyet a médiának be kell 

töltenie.” A sajtó megerősödéséhez rendkívül fontos a minőség és a hitelesség, aminek 

megvalósulásában kiemelt szerep jut az együttgondolkodásnak és a tapasztalatcserének. A 

Külhoni Magyar Újságíró Egyesületek Konvenciója zentai tanácskozásának 

középpontjában az eddig elért eredmények összegzése és a jövőre vonatkozó tervek 

kidolgozása áll. 

 

Magyarország a kárpátaljai magyar közösség mellett áll 

A magyar kormány és a magyar társadalom a kárpátaljai magyar közösség mellett áll, ez a 

közösség ahogyan eddig is, ezután is számíthat Magyarország támogatására - jelentette ki 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára pénteken 

Beregszászon a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola diplomaátadó ünnepségén. 

A beregszászi református templomban megtartott rendezvényen az államtitkár kiemelte: a 

főiskola létrehozásakor az volt az alapvető cél, hogy a magyar diákok helyben, 

anyanyelvükön kapjanak minőségi tudást. Az évek során azonban az intézmény a magyar 

szellemi, tudományos élet központjává vált. Ma a főiskola nemcsak a kárpátaljai 

magyarság anyanyelvű felsőoktatásában játszik kiemelkedő szerepet, de vállalja a 

magyarság kultúrájának az ápolását - tette hozzá. Az ukrajnai helyzetre utalva Potápi 

Árpád János emlékeztetett: a főiskola indulásakor nem gondolták, hogy a kárpátaljai 

magyarságnak olyan megpróbáltatásokkal kell szembenéznie, mint a két éve zajló kelet-

ukrajnai konfliktus. Nem hitték, egyszer attól kell tartani, hogy a magyarság megmaradása 

kerül veszélybe Kárpátalján. A helyzet súlyosságát azonban idejében felmérték. A 

kárpátaljai magyarságért összefogtak az anyaországi önkormányzatok, az egyházak, a 

magyar közösségek a Kárpát-medencében, a társadalmi szervezetek és a politikai pártok - 

tette hozzá. A magyar kormány új programokat indított a kárpátaljai magyar 

intézményrendszer fenntartásáért - mondta a politikus. A tavalyi pályázati rendszerhez 

hasonlóan idén is magyar kormánytámogatást kapnak a pedagógusok, lelkészek, 

hitoktatók, egészségügyi dolgozók, támogatják az óvodai gyermekétkeztetést. „Hiszünk 

abban, hogy a kárpátaljai magyarság előtt biztató jövő áll, ezt bizonyítja, hogy nemrégiben 

a főiskola falai között írták alá a kárpátaljai magyarság szülőföldön való megmaradását 

elősegítő, 32 milliárd forint értékű gazdaságfejlesztési programot” - hangsúlyozta Potápi 

Árpád János. Az államtitkár fontosnak mondta, hogy nemcsak a kárpátaljai magyarság 

megsegítése a cél, hanem a kárpátaljai ruszinoké, ukránoké és más nemzetiségű lakosoké 

is. Szerinte minden segítség hiábavaló lett volna, ha nem lettek volna a kárpátaljai 

magyarságnak olyan elkötelezett tagjai, akik nem hagyták magukra a közösséget. Orosz 
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Ildikó, a Rákóczi-főiskola rektora elmondta, az intézmény jelentős infrastrukturális 

fejlődésen ment keresztül, jelentős eredményeket könyvelhet el az oktatás, a tudomány és 

a kultúra terén is. A most zárult tanévben a főiskolának 1013 hallgatója volt, közülük 712 

részesült államilag akkreditált képzésben, és a diplomaátadó ünnepségen 148 végzős 

hallgató veheti át oklevelét. Brenzovics Lászó, a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány 

és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, az ukrán parlament 

képviselője kiemelte: a friss diplomások nehéz időszakban hagyják el a főiskolát és lépnek 

ki az életbe, hiszen Ukrajnában továbbra is dúl a háború, amely a Rákóczi főiskolán 

végzettek közül is szedett áldozatot, és folytatódik a rendkívül mély gazdasági válság. „Az 

ember azonban nem tudja megválasztani, hogy milyen korban szülessen, így nekünk most 

közösen kell fenntartanunk a közösségünket” - mondta. 

 

A horvátországi magyar oktatásért idén is 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF) idén is folytatja beiskolázási 

programját, amelynek során a magyar általános iskolákba iratkozó elsősöket, az ötödikben 

magyarul továbbtanulókat és a magyar középiskolába iratkozó első osztályos diákokat 

részesíti támogatásban. A diáklétszám-csökkenés megállítása érdekében létrehozott 

programot öt évvel ezelőtt indította a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. Csapó 

Nándor, a pedagógusfórum elnöke elmondta, a magyarság megmaradása szempontjából 

meghatározó fontosságú az anyanyelvi oktatás, ezért a magyar iskolák népszerűsítése 

mellett az iskolakezdéssel járó pénzbeli terhet is csökkenteni szeretnék ezzel a 

programmal. A beiskolázási program eleinte csak az általános iskolák elsőseit érintette, 

harmadik éve pedig már az ötödikben magyarul továbbtanulókat és a magyar 

középiskolába beiratkozó elsősöket is taneszköz- és pénzbeli támogatásban részesíti. Erre 

a célra évente több mint 35 ezer kúnát fordít a pedagógusszervezet. A Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma ezenkívül továbbra is nagy hangsúlyt fektet az oktatás 

minőségi fejlesztését célzó pedagógus-továbbképzésre. Programjaik, tevékenységük 

megvalósításához továbbra is az anyaországtól kapnak segítséget a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati forrásai révén, valamint 

az ún. nemzeti fontosságú intézmény státusuknak köszönhetően. 
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