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Kelemen Hunor elégedett az RMDSZ szereplésével 

Az RMDSZ jó és vállalható eredményt ért el az önkormányzati választáson, és ennek 

köszönhetően erős önkormányzati érdekképviselettel rendelkeznek a romániai magyar 

közösségek – jelentette ki szombaton Marosvásárhelyen Kelemen Hunor, az RMDSZ 

elnöke. A politikus az RMDSZ legfőbb döntéshozó fórumának, a Szövetségi Képviselők 

Tanácsának (SZKT) ülésén mondott beszédet.  Az ülésen értékelik a júniusi romániai 

önkormányzati választások eredményeit, és döntenek az év végi parlamenti választások 

előkészületeiről, a jelöltállítás megszervezéséről. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ 

maximális eredményt ért el a júniusi választások utáni politikai tárgyalásokon, aminek 

köszönhetően több mint kétszáz alpolgármesteri tisztséget, illetve öt erdélyi megyei 

önkormányzati elnöki posztot szerzett. Emlékeztetett, hogy az önkormányzati választáson 

az RMDSZ jelöltjei kapták a romániai magyar szavazatok több mint 80 százalékát, ami azt 

jelenti – mondta, hogy a szövetség programja és jelöltjei hitelesek. Rámutatott: a 

szórványvidékeken jobban sikerült a mozgósítás, hiszen a tömbmagyarságnak számító 

Bihar megyében és Székelyföldön vesztett a szövetség a legtöbb szavazatot. Úgy vélte, 

elgondolkodtató, hogy sokan nem kívánnak véleményt mondani, és távol maradnak az 

urnáktól. Hozzátette: az év végi parlamenti választások után fontos, hogy erős parlamenti 

képviselete legyen a magyarságnak, ugyanis e nélkül az önkormányzati képviselet ereje 

„megfeleződhet, vagy akár le is nullázódhat”. Hangsúlyozta: minden egyes szavazatra 

szükség lesz az 5 százalékos bejutási küszöb eléréséhez a parlamenti választáson, ezért 

olyan jelölteket kell indítani, akik képesek megszerezni a választók bizalmát. A következő 

négy év legfőbb kihívásának a Romániában tervezett közigazgatási és az alkotmányos 

reformot említette. Úgy vélte, a szövetségnek folytatnia kell az együttműködést a Magyar 

Polgári Párttal (MPP), amely hasznosnak bizonyult az önkormányzati választáson. 

Közölte: az SZKT felhatalmazása alapján később fog dönteni a Szövetségi Állandó Tanács 

– az RMDSZ szűkebb döntéshozó testülete – arról, hogy az MPP-nek hány helyet kínálnak 

fel a parlamenti választáson. Emlékeztetett, hogy korábban már egyezséget kötöttek az 

MPP-vel, amelynek egyik pontja kimondja, hogy együttműködnek, a parlamenti 

választáson, és jelezte, hogy ezt nem akarják felülbírálni. Kelemen Hunor úgy vélte, az 

MPP jelöltjei az RMDSZ listáin kell induljanak, nem tartja ugyanis járható útnak választási 

koalíció létrehozását. A Szövetségi Képviselők Tanácsa (SZKT) elfogadta azt a határozatot, 

amely rendelkezik az év végi parlamenti választás előkészítéséről, a jelöltállítás 

megszervezéséről és annak kritériumairól. Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke 

elmondta, hogy a jelöltállítást a nyitottság, az esélyegyenlőség, a felkészültség és az 

átláthatóság jegyében szervezik meg. Az RMDSZ-szel társult szakmai, civil és politikai 

szervezetek támogatásával nem rendelkező egyéni jelöltek is versenybe szállhatnak. A 

jelöltek kiválasztási és rangsorolási módozatáról a megyei területi szervezetek 

választmányai döntenek, amelyek akár titkos, állóurnás előválasztás megszervezéséről is 

határozhatnak. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke a tanácskozást követően újságíróknak 

elmondta: ez a határozat megteremti a lehetőséget, hogy a szövetség együttműködjön a 
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Magyar Polgári Párttal (MPP), és közösen induljanak a választáson, amennyiben ennek 

konkrét feltételeiről a későbbiekben sikerül megállapodniuk. Arra a kérdésre, hogy 

tárgyalóasztalhoz ülnek-e az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) is, az RMDSZ elnöke 

elmondta: ebben a pillanatban nem lát lehetőséget erre, hiszen sem a néppárt, sem az 

RMDSZ nem kereste egymást ebben a kérdésben. „Soha nem zárkóztunk el a tárgyalástól, 

(...) viszont jelenleg nincs ilyen helyzet” – mondta Kelemen Hunor. 

 

Washington sürgeti a restitúciót 

Az Egyesült Államok Kongresszusa erőteljesen támogatja a romániai visszaszolgáltatást – 

derült ki az RMDSZ küldöttségének Washingtonban tett megbeszélései során. A szövetség 

hírlevele szerint az alakulat politikusai az elmúlt napokban újabb tájékoztató látogatáson 

vettek részt a New York-i székhelyű Magyar Emberi Jogi Alapítvány (HHRF) 

szervezésében. Korodi Attila parlamenti képviselő és Vincze Loránt külügyi titkár, a FUEN 

elnöke kongresszusi küldöttek irodáit tájékoztatták a több éve megrekedt romániai egyházi 

és közösségi ingatlan-visszaszolgáltatási folyamat fejleményeiről, a sepsiszentgyörgyi 

Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítéletről. Hámos László HHRF-elnök szerint az 

amerikai Kongresszus több tagja rendkívül elkötelezett a visszaszolgáltatási ügyek 

megoldása mellett, különösen Andy Harris republikánus és Marcy Kaptur demokrata 

képviselők, akik támogatást és a kongresszus kezében lévő eszközök hasznosítását ígérték 

a romániai restitúció megoldása érdekében. 

 

Potápi: ne csak a tanítási nyelv, a szív is magyar legyen 

Július 11-én a Selye János Egyetem Konferenciaközpontjában, illetve a rimaszombati 

Tompa Mihály Református Gimnázium dísztermében egyidejűleg kezdődött a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége XXV. Jókai Mór Nyári Egyeteme, illetve II. Rákóczi 

Ferenc Nyári Egyeteme. A szombatig tartó pedagógus-továbbképzések a Comenius 

Pedagógiai Intézettel, az SZMPSZ Komáromi és Rimaszombati Területi Választmányával, 

illetve Regionális Pedagógiai Központjával, valamint a Módszertani Pedagógiai Központtal 

együtt, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a szlovák 

kormányhivatal és Komárom önkormányzata támogatásával valósulhatnak meg. Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár köszöntőjében örömét fejezte ki amiatt, hogy az 

SZMPSZ immár Kárpát-medencei szinten rendezi meg nyári egyetemeit, és a magyar 

kormány, illetve a nemzetpolitikai államtitkárság nevében üdvözölte a jubileumi nyári 

egyetem résztvevőit. „Az önök hivatásának nagyszerűségét abban látom, hogy 

gyermekekkel foglalkozva a nemzet jövőjét építik. Embereket indítanak el az útjukon és 

tudatosítják bennük, hogy ők egy közösség, a magyarság részei. A közösség is kap általuk 
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és ők is kapnak a közösségtől. Az, hogy e közösség mennyire fog erőforrássá válni 

életükben, az döntően függ az iskola szellemiségétől és a tanároktól. Éppen ezért stratégiai 

pálya a pedagógusoké. Ahol nincsenek magyar iskolák, ott bekövetkezik a nyelv- és 

kultúravesztés, megfogyatkozik vagy eltűnik a nemzet. Úgy tűnik, hogy a Kárpát-

medencében a magyar iskolarendszer határa egyben a magyar nemzet határát is jelenti” – 

fejtette ki az államtitkár. Hozzáfűzte: a pedagógusok gyermekeinket arra képezik, hogy 

itthon, a Kárpát-medencében, illetve a Felvidéken találják meg a számításukat, jövőjüket. 

„Ezért alapvető a külhoni magyar iskolák presztízse, elismertsége. Ezért fontos a 

pedagógusok felkészültsége és erőforrásaik rendszeres megújítása. Fontos, hogy 

iskoláinkban nem csak a tanítási nyelv, hanem a szív is magyar legyen!” – hangsúlyozta. A 

pedagógusokat arra is sarkallta, hogy sikeres, vonzó magyar példaképeket állítsanak 

diákjaik elé, hiszen a magyarság egyedülállóan gazdag jeles feltalálókban, művészekben, 

sportolókban. Potápi a továbbiakban kiemelte: a magyar kormány az elmúlt élvekhez 

hasonlóan a továbbiakban is jelentős anyagi támogatást nyújt a külhoni magyar 

oktatásügy felvirágoztatása érdekében. „A mi részünkről örömmel jelenthetem, hogy a 

2017-es költségvetés szerint a magyar kormány az oktatási-nevelési támogatás szintjét 

jövőre visszaemeli az eredeti 22 400 forintos szintre” – közölte. Hozzátette: a felvidéki 

magyar iskolák diáklétszámának növeléséhez továbbra is szükség van a magyar kormány, 

az SZMPSZ, a Rákóczi Szövetség és további civil szervezetek hatékony együttműködésére. 

Végül leszögezte: a magyar kormány kiemelt ügyként kezeli a határon túli magyar oktatási 

intézmények ügyét, amit az általa 2012 óta rendszeresen meghirdetett tematikus évek 

sikere is bizonyít, s legutóbb pedig 2016-ot a külhoni magyar fiatal vállalkozók évének 

nyilvánította. 

 

Menyhárt József az MKP-ra váró feladatokról beszélt Gombaszögön 

Bő egy hónap telt el azóta, hogy a Magyar Közösség Pártja elnökévé választották Menyhárt 

Józsefet. Ő az a politikus, aki mindössze egy évet dolgozott járási elnökként, mielőtt az 

országos politikába belecsöppent. A régiók problémáival is csak a tisztújítást megelőző pár 

hónapban szervezett kampány során kezdett foglalkozni. Mózes Szabolcs újságíró a 

Gombaszögi Nyári Tábor Közbeszéd sátrában bevezetőképpen arról kérdezte az MKP 

elnökét, milyen állapotban van jelenleg a pártja. Menyhárt József elmondta, hogy az MKP-

t egységes, tenni akaró közösségként látja, a párt belső működését, adminisztrációját pedig 

most igyekszik megismerni. A párt elnöke elmondta, egy párt vezetése nem egy 

egyszemélyes küldetés, mindenki, aki benne van a vezetőségben vagy magában a pártban, 

hozzáteheti a magáét. Saját magáról azt nyilatkozta, hogy mivel eddigi pályafutása során 

tanárként és verséneklőként ismerték meg az emberek, a politikai megnyilvánulásoknál is 

előnyként tudja használni azokat a technikákat, amelyeket eddig elsajátított. Véleménye 

szerint nem egy ember váltja meg a világot, a politika egy sok embert igénylő közösségi 

munka. Mint mondta, az MKP-nak meg kell újulnia a kommunikációban, új csatornákat 
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kell találnia, és jobban használni a modern technológiákat. A párt kommunikációjával 

kapcsolatos célja a gyors reagálás és preventív problémafelvetés, hogy az MKP ne csak 

követőként jelenjen meg, hanem maga is vessen fel témákat. A párt struktúrájának 

elemzésénél az új elnök elmondása szerint arra jutott, hogy a helyi szintekről kell 

újraépítkezni annak érdekében, hogy a magát stabil választói gárdával rendelkező, 

regionális pártként meghatározó MKP-t tovább lehessen építeni. Ehhez arra van szükség, 

hogy a pártmunkát a régiókban nem szabad a választási kampány idejére hagyni, már 

most félig-meddig kampány üzemmódban kell dolgozni, és már most a megyei 

választásokra kell készülni. Ami a Most-Híddal való együttműködést illeti, Menyhárt 

József a beszélgetésen elmondta, hogy a regionális célok határozzák meg, hol és miben 

lehet együttműködni. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vezetés a regionális 

struktúrákra bízza az MKP-Híd együttműködést, mivel ez idáig még nem volt csúcsszintű 

egyeztetés a pártok között. Szóba került az is, hogy az MKP új vezetése országjárásba 

kezdett. A pártelnök szerint már megfigyelhető, vagy legalábbis elkezdődött a felvidéki 

magyar társadalomban valamiféle egymás mellé rendeződés a választási kampány során. 

Itt a civil szervezetekre és a függetlenekre utalt, akik jelentős szerepet vállaltak a 

kampányban. Azzal kapcsolatban, hogy a pártban jelen vannak szélsőségesebb nézetek is, 

azt mondta, hogy a magyar konyha tartalmaz csípős fűszereket is. Mint, mondta, ez az 

MKP kemény magja. A pártelnök feladata pedig az lesz, hogy közösségben gondolkodva 

megtalálja azokat az erőket, amelyek a felvidéki magyarokat egy irányba indítják el. A 

lényeg az összefogásban van, mert ha a megosztottságot erősítjük, csak a fogyást erősítjük 

– jelentette ki. Visszatérve a két párt együttműködésére elmondta, hogy egyelőre nem 

világos maga a forma, amelyben ez megvalósulna. Ami a pártban elvégzett tisztújítást 

illeti, elmondta, okosan döntött a kongresszus, amikor nem öntötte ki a gyereket a 

fürdővízzel, hiszen szükség van a vezetésben a tapasztalt szakemberekre. Külön kiemelte, 

örül annak, hogy megerősödött a hölgyek szerepe a vezetésben, mivel tapasztalata szerint 

ők sok esetben átgondoltabban szoktak hozzászólni, és véleményt nyilvánítani, mint a 

férfiak. A párt regionális politikájával kapcsolatban Menyhárt József hangsúlyozta, több 

figyelmet kell szentelni azoknak a gondoknak, amelyeket az alsóbb pártstruktúrák 

jeleznek. Gömörben például nagy kérdés, hogy mit kezdjen az MKP a roma kisebbség 

problémájával. A párt fő feladatának tekinti e témában, hogy megtalálják azokat az 

embereket, akik tudnak kommunikálni ezekkel az emberekkel. Elmondta, hogy a nemzeti 

üggyel megszólítható emberek tekintetében elérte a párt a plafont. Rámutatott, a 105 ezer 

szavazat ugyan nem rossz eredmény, de nem jöttek vissza azok a választók, akik a 

pártszakadás után más pártra adták le a voksukat.  

 
 

 

Fe
lv
id
é
k

  



 

 

 

 

 

 
6 

Egyetértés a nemzeti tanácsok között 

Novi Pazarban ült össze szerdán a Nemzeti Tanácsok Koordinációs Testülete, amely a 

Szerbiában élő nemzeti kisebbségeket, illetve nemzeti tanácsaikat érintő időszerű 

kérdéseket vitatta meg. Középpontban az Európai Unió és a Szerbia közötti csatlakozási 

tárgyalások 23. fejezetének akciótervéhez tartozó külön kisebbségi akcióterv végrehajtása, 

illetve a folyamat részeként elkészítendő beszámolók, a nemzeti tanácsokról szóló törvény 

módosítása, valamint az oktatás témája állt. Az ülést azért tartották Novi Pazarban, mert a 

közelmúltban a Bosnyák Nemzeti Tanács vette át a koordinációs testület vezetését. Hajnal 

Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke a Magyar Szónak nyilatkozva megerősítette, hogy 

mindenekelőtt a nemzeti tanácsokról szóló törvény sorsáról tárgyaltak, valamint a 

kisebbségi akciótervből eredő aktuális feladatokat vitatták meg. „Ezen a ponton talán 

érdemes szót ejteni a szerb kormány emberi és kisebbségi jogi irodájában kedden 

megtartott megbeszélésről is. Már ezen a találkozón is azokról a módszertani 

megoldásokról beszélgettünk, amelyek terén a kisebbségi akcióterv értelmében szükséges 

beszámolók készülnek. A legtöbb nemzeti tanács a keddi megbeszélésen szembesült azzal, 

hogy komoly feladatok várnak ránk. Minden nemzeti tanácsnak vannak saját feladatai az 

akcióterv kapcsán. A munka nem várhat, függetlenül attól, hogy még nem alakult meg a 

szerb kormány. A kitűzött feladatokat el kell végezni, mindenkinek a saját területén. Az 

első jelentések augusztus végén esedékesek. A Nemzeti Tanácsok Koordinációs 

Testületének ülésén természetesen az oktatás is téma volt, hiszen ez a nemzeti 

kisebbségeket érintő egyik legfontosabb és legsúlyosabb kérdés. Most kormány és oktatási 

minisztérium nélkül kellett megfogalmaznunk igényeinket és elvárásainkat több 

oktatáshoz kapcsolódó témában is, azért, hogy ha már le tudunk ülni tárgyalni az 

illetékesekkel, akkor azonnal fel is vázolhatjuk elképzelésinket. Több ilyen kérdés is van, a 

15 főnél kisebb létszámú osztályoktól kezdve egészen az általános és középiskolai, 

úgynevezett jóváhagyott fizetési keretekig. Ezekben a kérdésekben egységes álláspontra 

helyezkedett valamennyi nemzeti tanács és azon a véleményen van, hogy a kisebbségi 

jogokért, a kis létszámú tagozatokért, legyenek azok akár egyfősek, mindenkinek ki kell 

állnia. Ha nem tudjuk érvényesíteni legalapvetőbb jogainkat, nem beszélhetünk sem 

egységes oktatási rendszerről, sem nemzeti jogérvényesítésről. Abban is megállapodtunk, 

hogy a jövőben a különböző területekre szakcsoportokat hozunk létre, amelyek azonnal 

megkezdik a munkájukat. Az egyik legfontosabb feladat mindenféleképpen a nemzeti 

tanácsokról szóló törvény minél gyorsabb és alaposabb átdolgozása, illetve kidolgozása. A 

mi szempontunkból egy új törvénynek a kidolgozása lenne kívánatos” – taglalta Hajnal. 

Azzal kapcsolatban, hogy hol tart jelenleg a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása, 

újraírása, az MNT elnöke emlékeztetett arra, hogy az illetékes munkacsoportot már 

megalakították, és el is kezdte a munkát, később viszont választásokat tartottak 

Szerbiában, így az ilyen jellegű tevékenység szünetel. A szerbiai nemzeti tanácsok úgy 

gondolják, hogy a nyári szabadságok időszaka nem akadályozhatja ezt a munkát, amellyel 

kapcsolatban a kisebbségi akcióterv is határidőt határoz meg. Mint Hajnal aláhúzta: jó 
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lenne, ha a tervezett időpontnál jóval előbb elkészülne egy olyan törvényjavaslat, amely 

meghatározza a nemzeti tanácsok hatáskörét, tevékenységét és a társadalomban betöltött 

helyét. Ami pedig a kisebbségi akciótervet illeti, a dokumentum pontosan meghatározza, 

hogy kinek mit kell elvégeznie.  

 

KMKSZ-elnök: mindent megteszünk azért, hogy a helyzet stabil 
maradjon Kárpátalján 

Nagyon fontos a nemzetiségi béke megőrzése Kárpátalján, amely a hazánk, és mi mindent 

megteszünk azért, hogy a helyzet továbbra is stabil maradjon - jelentette ki Brenzovics 

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

képviselője vasárnap a Tiszaújlakon tartott Turul-ünnepségen. A Rákóczi-szabadságharc 

első győztes ütközetének emlékére Tiszaújlak határában emelt turulmadaras emlékműnél 

rendezett, a kárpátaljai magyarság legnagyobb tömegrendezvényének számító ünnepség 

résztvevői egyperces csenddel emlékeztek meg a kelet-ukrajnai fegyveres konfliktus és a 

nizzai terrortámadás halálos áldozatairól. A minden korábbinál erősebb rendőri biztosítás 

mellett megtartott rendezvényen hosszú évek óta először ünnepelt közösen a 

megemlékezést szervező Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ). Ünnepi beszédében Brenzovics László II. Rákóczi 

Ferencet és az általa vezetett szabadságharcot méltatva a többi között emlékeztetett arra, 

hogy akkor egymás mellett küzdöttek a szabadságért magyarok, ruszinok és más 

nemzetiségűek. Rámutatott, Ukrajna soknemzetiségű ország, lakosságának több mint húsz 

százaléka nem ukrán. Az ukrán válság nem oldható meg a kisebbségek jogainak biztosítása 

nélkül - emelte ki. Egyszer és mindenkorra tudomásul kell venni, hogy nem lehet 

elnyomással szabadságot teremteni, nem lehet egy másik nép jogait semmibe venni, mert 

így az ország soha nem lehet stabil - mondta.  A politikus bírálta az ukrán hatóságok 

elnéző magatartását az ukrán szélsőjobboldali szervezetek idei március 13-i ungvári 

fáklyás felvonulásának résztvevői iránt, akik a Petőfi-szobor mellett elhaladva azt 

skandálták, hogy késhegyre a magyarokkal. „Minket nem lehet megfélemlíteni, mert ez a 

szülőföldünk, s nem fogunk soha lemondani jogainkról, bárki próbáljon is minket ebbe az 

irányba terelni” - fogalmazott. Brenzovics László méltatta a KMKSZ és az UMDSZ 

összefogása révén elért tavaly őszi választási sikereket, amelyeknek köszönhetően 

megerősödött a kárpátaljai magyarság érdekképviselete a különböző szintű 

önkormányzatokban. Úgy vélte, ez a siker akkor teljesedhet majd ki igazán, a kárpátaljai 

magyarság akkor bontakozhat ki újra, ha Ukrajnában helyreáll a rend, és stabilitás lesz. A 

politikus köszönetet mondott Magyarországnak és kormányának a kárpátaljai 

magyarságnak nyújtott segítségért. Bejelentette, hogy a jövő héten Kárpátalján elkezdődik 

a magyar kormány által finanszírozott gazdaságfejlesztési támogatási program 
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megvalósítása. „Remény van arra, hogy ennek hatására beindul egy olyan gazdasági 

pezsgés, amelynek köszönhetően a kárpátaljai magyarok jelentős részének emelkedik majd 

az életszínvonala” - mondta Brenzovics László. Ünnepi köszöntőjében Zubánics László, az 

UMDSZ elnöke egyebek mellett hangsúlyozta: a Rákóczi-szabadságharc szellemisége ott 

van minden kárpátaljai magyar településen, ami számos legendában, emlékhelyben, a 

szabadságküzdelem emlékének ápolásában testesül meg. Úgy vélte, ez az örökség 

kapaszkodót jelent a kárpátaljai magyarság megmaradáshoz. A megmaradást azonban 

csak a kárpátaljai magyarok összefogása révén lehet elérni - mutatott rá. 

 

Ingyen tankönyvek a HMDK-tól 

A HMDK-nak mindig is szívügye volt a magyar oktatás, ezért szervezetünk vezetősége a 

napokban úgy döntött, hogy minden magyar iskolába járó, magyarul tanuló diáknak 

megvásároljuk a magyar nyelvű tankönyveket – közölte Jankovics Róbert, a HMDK 

ügyvezető elnöke. Horvátországban magyar tannyelvű intézménybe az óvodától a 

középiskoláig közel 400 gyermek jár, további mintegy kilencszáz úgynevezett 

anyanyelvápolásként, heti néhány órában tanulja a magyar nyelvet, kultúrát, néptáncot. A 

rossz születési mutatókon túl ennek az is oka, hogy egyre több szülő inkább horvát, mint 

magyar tagozatra íratja a gyermekét. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége 

mindig is kiemelt fontosságúként kezelte a horvátországi magyar oktatásügyet, mert azt 

megmaradásunk egyik zálogának tartja. Hat évvel ezelőtt a HMDK volt az, amely először 

részesítette beiskolázási támogatásban a magyar iskolába iratkozó elsősöket, ezt folytatja 

azóta is a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma. Jankovics Róbert, a HMDK 

ügyvezető elnöke azt mondja, dicséretre méltó a pedagógusszervezet munkája, amely idén 

is folytatja beiskolázási programját. „Évről évre a legnagyobb tétel a szülőknek az 

iskolakezdéskor a tankönyvek megvásárlása, ezért a legutóbbi ügyvezető elnökségi 

ülésünkön úgy döntöttünk, hogy a magyar általános iskolákban magyarul tanulókat azzal 

is jutalmazzuk, hogy megvásároljuk számukra az összes magyar nyelvű tankönyvet. Sokan 

megkerestek bennünket ez ügyben az utóbbi időben a vörösmarti, sepsei, csúzai, 

újbezdáni, laskói, kopácsi, várdaróci, kórógyi és az eszéki iskolákban tanuló diákok szülei 

közül, de sajnos csak mostanra teremtődött meg a dolog anyagi háttere” – fejtette ki 

Jankovics Róbert, aki hozzátette azt is, hogy ez a támogatás legalább 230 diákot érint. 

Erről a napokban már értesítették a magyar nyelven működő általános iskolák igazgatóit 

is, akiket arra kértek, tájékoztassák a szülőket, hogy a magyar tankönyvek – a HMDK 

jóvoltából – mindenki számára ingyenesek lesznek a 2016-17-es tanévben. „A 

tankönyveket a HMDK bankszámlájára nemrég átutalt, a szervezet elleni sokadik 

rágalmazásért a független horvát bíróság által ismételten jogerősen megítélt tetemes 

MESZ-es kártérítésből fizetjük ki” – tette hozzá Jankovics. 
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