
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2016. 37. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Biró Zsolt és Kulcsár Terza József mehet a parlamentbe 

Hargita megyében kapja meg a második képviselői helyet a Magyar Polgári Párt - döntötte 

el pénteken a Szövetségi Állandó Tanács. Az MPP jelöltje a hagyományosan az 

Udvarhelyszéknek járó képviselői helyet kapja meg. "A Szövetség Állandó Tanács többórás 

beszélgetése alatt rengeteg pró és kontra érv hangzott el, de a Hargita megyei hely átadása 

mellett kétségtelenül az az érv szólt, hogy ott több városnak is MPP-s vezetősége van, 

lényegesen több szavazatot kaptak itt az önkormányzati választásokon, mint Maros 

megyében. A szövetségeseinkkel a kapcsolat szorosabbra fűzésének az a lényege, hogy a 

parlamenti választásokon minél több szavazót tudjunk megmozgatni" - nyilatkozta Kovács 

Péter, az RMDSZ ügyvezető elnöke.  Az MPP és az RMDSZ két éve partneri szerződést 

kötött, az egyezség már a 2014-es Európai Parlamenti választásokkor is érvényben volt. 

Idén, a júniusi helyhatósági választásokon az RMDSZ és az MPP egymást támogatva 

indult. Az együttműködést a parlamenti választásokon is folytatnák, a Magyar Polgári Párt 

három befutó helyet kért az RMDSZ-től. Végül abban egyeztek meg, hogy az MPP-nek két 

befutó helyet enged át. A Kovászna megyei RMDSZ jelezte, hogy az egyik helyet a 

háromszéki listán felajánlja az MPP-nek. Erre a helyre Kulcsár Terza József, az MPP 

háromszéki elnöke került. A második hely hatalmas huzavonát eredményezett az RMDSZ-

ben. A Maros megyeiek hallani sem akartak arról, hogy az MPP második jelöltje az ő 

listájukra kerüljön. Hargita megyében a helyek már szét vannak osztva, az egyetlen üres 

hely az udvarhelyszéki szervezetnek járó hely volt. Végül nem született egyezség a két 

megye között, így a Szövetségi Állandó Tanácsnak kellett az ügyben döntenie. 

Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke és Kulcsár Terza József, a párt Kovászna 

megyei szervezetének elnöke szerepel majd befutónak számító helyen az RMDSZ 

jelöltlistáin az év végén tartandó romániai parlamenti választásokon – döntötte el 

pénteken a párt bővített elnöksége Makfalván. Amint Biró Zsolt pártelnök az MTI-nek 

elmondta, a párt országos elnökségének bővített ülésén rangsorolták a jelölteket, és 

elfogadták annak az együttműködési megállapodásnak az előre egyeztetett szövegét, 

amelyet a párt az RMDSZ-szel köt meg a jövő hét folyamán. Biró Zsolt elmondta, a román 

választójogi törvény nem teszi lehetővé, hogy koalíciós szerződést kössenek, hiszen 

koalíció esetén a választási küszöb olyan mértékben megemelkedne, hogy azt a magyar 

pártok koalíciója nem tudná átlépni. Ezért az MPP jelöltjei az RMDSZ jelöltlistáján 

mérettetnek meg a választásokon. Hozzátette: erre az teremt lehetőséget, hogy az RMDSZ 

érdekvédelmi szervezetként, az MPP pedig pártként van bejegyezve. Így az MPP tagjai 

anélkül lehetnek az RMDSZ-nek is a tagjai, hogy le kellene mondaniuk a párttagságukról. 

Biró Zsolt azt is elmondta, hogy az RMDSZ jelöltlistáján parlamenti mandátumot szerző 

polgári párti politikusok az RMDSZ frakciójában fognak tevékenykedni. 
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„Közösségünk jövője az iskola minőségétől függ” 

A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban szervezett magyar iskolák országos tanévnyitó 

ünnepségén Kelemen Hunor szövetségi elnök kiemelte, az erdélyi magyar közösség 

jövőjének kulcsa, hogy milyen lesz az oktatás. "Meg kell erősíteni a szakoktatást, hogy a 

végzősök el tudjanak helyezkedni, továbbá a pedagógusoknak karrierlehetőséget és anyagi 

elismerést kell biztosítani. El kell érni, hogy a diákok ismét szeressenek iskolába járni és 

tanulni, a szülők pedig bízzanak a pedagógusokban, mert ők alakítják a közösségünk 

jövőjét" – fogalmazott a politikus. Hétfőn 161 ezer magyar óvodás és iskolás kezdi az új 

tanévet, tizenhat erdélyi, partiumi, bánsági megyében, Bukarestben és Csángóföldön – 

számolt be Király András. Az oktatási államtitkár szerint Románia 1400 tanintézményében 

van magyar nyelvű oktatás, köztük olyanokban is, ahol csak hét-nyolc gyermek tanul 

magyar tagozaton, de ez is lehetőség arra, hogy anyanyelvükön tanulhassanak. A romániai 

magyar diákokat több tízezer pedagógus tanítja – összegzett az oktatási államtitkár. A 

szombati országos magyar tanévnyitó ünnepség elején Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar 

Unitárius Egyház püspöke kifejtette: népünk és közösségünk jövője attól függ, milyen 

iskolát működtetünk. Fontos az utánunk jövő nemzedéket nevelni, értelmi és érzelmi 

világát megnyitni, hogy belső és külső iránytűje legyen a világban való eligazodáshoz. A 

püspök az áhítat végén elmondta, hogy az aznapi perselyadományt a csángó magyar 

oktatás megsegítésére ajánlják fel. Házigazdaként Antal Árpád sepsiszentgyörgyi 

polgármester kifejtette: a kéz, amely a bölcsőt ringatja, a világot ringatja. Az iskola pedig a 

tudás bölcsője, ott alakul ki a gyerekek értékrendje és szemlélete. Antal Árpád szerint a 

pedagógusok kezében van, milyen lesz Erdély és milyen kilátásai vannak a magyar 

közösségnek. Amit az állam és a társadalom nyújt ezért cserébe a pedagógusoknak, nincs 

összhangban ezzel a hatalmas felelősséggel – mutatott rá a sepsiszentgyörgyi elöljáró. 

Burus Siklódi Botond, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség (RMPSZ) elnöke szerint a 

tanügyben a változások nem mindig szolgálják a fejlődést, a minőségi oktatást és gyakran 

megnehezítik a pedagógusok munkáját. Lassan készülnek a tantervek, a tankönyvellátás 

sok kívánnivalót hagy maga után – sorolta a magyar pedagógus-szervezet vezetője. 

Hozzátette: a nehézségeket tapasztaljuk, de fontos meglátni az előrelépéseket, és 

kihasználni minden lehetőséget, hogy gyerekeink megbízható rendszerben tanulhassanak. 

A cél a magyar oktatási rendszer fejlesztése, a minőségi oktatás fenntartása, ezért 

elengedhetetlen az együttműködés, a párbeszéd és a szakmai szolidaritás. Sipos Imre, a 

magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes 

államtitkára szerint a külhoni magyar fiatalok letéteményesei a határon túli magyarság 

megmaradásának és az ifjúság esélyeit a széles körű és magas szintű ismeretek szavatolják. 

Sipos Imre ünnepélyesen átadta a pedagógus szolgálati emlékérmet Öllerer Ágnes, az 

RMPSZ bukaresti elnöke és Dimény János, az RMPSZ erdővidéki elnöke számára. A 

szolgálati emlékérmet majd egy külön erre a célra szervezett rendezvényen további 82 

nyugállományba vonult pedagógus kapja meg. Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetésgi 

elnöke kifejtette: a közéleti emberek, politikusok feladata olyan körülményeket teremteni, 
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hogy a szülők bátran, bizalommal engedjék gyerekeiket iskolába, mert ott olyan oktatásba 

részesülnek, amely révén versenyképesek lesznek. Kelemen Hunor szerint az oktatásban 

26 éve folyamatosan reformok vannak, ám 2017-ben várhatóan egy új oktatási törvény 

születik. A jövő esztendő ebből a szempontból mérföldkő lesz, mert nem mindegy milyen 

lesz az új jogszabály, kijavítja-e a jelenlegi hibákat, például az oktatásban dolgozók 

bérezések esetében. Kelemen Hunor szerint az RMDSZ-nek van egy javaslata a kezdő 

pedagógusok bérezésére vonatkozóan, hogy kiszámítható pedagógus karriert lehessen 

majd építeni. Az RMDSZ elnöke jó hírként közölte, hogy nehéz időszakban is sikerült 

eredményeket elérni. A magyar kormány támogatásával felépült a szamosújvári iskola, így 

a Mezőségen olyan szórványközpont működhet, amely révén minden magyar szülő 

lehetőséget kap, hogy magyarul taníttassa gyerekét. A következő hetekben pedig 

Nagyváradon létrejön a pedagógus továbbképző központ – mondta Kelemen Hunor, aki 

szerint folyamatosan érkeznek jelzések és segélykérések a kis létszámú osztályok és 

iskolákra vonatkozóan, de ezek megőrzése sok esetben a szülőkön múlik. A szolidaritás 

kell diktálja döntéseinket – véli Kelemen Hunor. 

 

A teljes körű kétnyelvű közlekedési tájékoztatás bevezetését 
javasolja az MKP 

A kétnyelvű - szlovák és magyar - közlekedési tájékoztatás bevezetésére tesz javaslatokat a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) a szlovákiai közlekedési miniszternek - jelentette be a 

felvidéki magyar párt sajtótájékoztatóján Pozsonyban. A szlovákiai kisebbségi 

nyelvhasználati törvény 2011-es módosításakor olyan szakmai hibákat követtek el, 

amelyek következtében nem vált gyakorlattá, csupán kihasználatlan lehetőség maradt a 

vasútállomások neveinek és más tájékoztató feliratoknak a kétnyelvűvé tétele - mutatott rá 

Menyhárt József, az MKP elnöke. Hozzátette: mostani kezdeményezésük egyebek mellett 

ennek a máig fennálló helyzetnek a rendezését célozza, néhány általuk kidolgozott 

törvénymódosítási javaslattal. Ennek jogszabályba foglalt változatát szerdán elküldik 

Érsek Árpádnak, a Most-Híd párt jelöltjeként augusztusban kinevezett közlekedési 

miniszternek, akitől azt várják, hogy a javaslatokat vegye bele abba a törvénymódosítási 

javaslatba, amelyet a szlovák-magyar vegyespárt a közeljövőben szeretne elfogadtatni a 

szlovák törvényhozásban. Horony Ákos, a párt jogi szakértője elmondta: azt szeretnék, 

hogy olyan törvényi szabályozást fogadjon el a pozsonyi parlament, amely egyebek mellett 

automatikussá teszi a kétnyelvű tájékoztató feliratok kihelyezését az érintett településeken, 

valamint azt is, hogy a kétnyelvű közlekedési tájékoztatás ne korlátozódjon egyetlen 

táblára, s a kihelyezés költségeit ne az önkormányzatoknak kelljen viselniük. Nagy Dávid, 

az MKP másik jogi szakértője hozzáfűzte: javaslataik a vasúti közlekedésben megjelenő 

tájékoztató feliratok mellett a közúti közlekedési táblák és az autóbuszállomások, 
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megállók, kikötők és repülőterek esetében, illetve a településrészek, járások és megyék 

megjelöléseinél is biztosítanák a kétnyelvűséget. Horony Ákos megjegyezte: a tárca élén 

történt csere óriási lehetőség, annál is inkább, mert a kétnyelvűsítéshez vezető döntések 

egy részéhez törvénymódosítás sem szükséges, mert azokat a miniszter saját hatáskörében 

is módosíthatja. Menyhárt József, a felvidéki magyar párt elnöke a sajtótájékoztatón 

bejelentette: az MKP a közlekedési kétnyelvűség gyakorlati megvalósítása ügyében még az 

ősz folyamán széles körű magyar-magyar párbeszédre lehetőséget adó szakmai-politikai 

fórumot is tervez. Ennek formájáról és időpontjáról a párt vezetősége legközelebbi ülésén 

dönt. 

 

Elhunyt Tóth Károly 

Hosszú, súlyos betegség után elhunyt a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója és első 

igazgatója, Tóth Károly. Tóth Károly 1959-ben született Vághosszúfalun. A szlovákiai 

magyar közéletbe már diákként, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–történelem 

szakának hallgatójaként kapcsolódott be. A husáki szocializmus rendszerét elutasítva már 

diákként bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának 

munkájába. Egyik kezdeményezője volt a Csehszlovákiai Magyarok Memoranduma 1988 c. 

dokumentumnak, amely amellett, hogy összefoglalta a magyar közösség problémáit, 

határozott állás foglalt a demokratikus európai értékrend mellett. 1989-ben az egyik 

alapítója volt az első a pártállamtól független szlovákiai politikai mozgalomnak, a 

Független Magyar Kezdeményezésnek. Az FMK, majd a Magyar Polgári Párt elnökeként, 

pártigazgatójaként pótolhatatlan szerepet játszott a szlovákiai magyar és az egész 

szlovákiai társadalom demokratikus átalakulásában. 1996-ban alapítója és 2014-ig 

igazgatója volt Fórum Kisebbségkutató Intézetnek. A tudományos élet 

intézményesülésének segítése mellett egyik kezdeményezője volt a szlovákiai magyar civil 

társadalom erőfeszítéseit összehangoló testület, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala 

megalakításának. 2014-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának 

elnöki tisztjét töltötte be. Tóth Károly személyében egy az európai demokratikus értékek 

iránt mélyen elkötelezett, a szlovákiai magyar közösségéért tevékeny szerepet vállaló 

személyiséget veszítetett el a felvidéki magyarság. 

 

Orbán Belgrádban: Nem zárható ki a tavalyihoz hasonló kihívás a 
balkáni útvonalon 

Orbán Viktor miniszterelnök nem zárja ki, hogy idén ősszel a tavalyihoz hasonló 

kihívásokkal kell majd szembenézni a balkáni migrációs útvonalon. "Fel kell készülnünk 

egy nehéz őszre is" - fogalmazott a kormányfő hétfőn Belgrádban, miután tárgyalt 

Fe
lv
id
é
k

  
V
a
jd
a
sá

g
  



 

 

 

 

 

 
6 

Aleksandar Vučić szerb miniszterelnökkel. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón a 

Törökország és az Európai Unió közötti megállapodás törékeny mivoltával magyarázta, 

hogy szerinte nem zárható ki egy tavalyihoz hasonló helyzet a balkáni migrációs 

útvonalon. "Ne legyünk balekok, ne zárjuk ki annak a lehetőségét, hogy ami tavaly 

bekövetkezett, az idén is bekövetkezhet, és az a munka, amit tavaly elvégeztünk, az idén is 

vár majd ránk" - fogalmazott. Egy kérdésre válaszolva azt mondta, "a helyzet romlásának 

valószínűsége létezik, és a kockázat nagy. (...) Nekünk tervekkel kell rendelkeznünk a 

helyzet romlására". Kijelentette: Magyarország meg akarja védeni az elmúlt években elért 

eredményeit, ezért semmilyen törvénytelenséget nem fogad el, ideértve az illegális 

belépést is az ország területére, ezt "minden eszközzel meg fogjuk akadályozni". A 

miniszterelnök együttműködést ajánlott szerb kollégájának, mert - mondta - "abban 

vagyunk érdekeltek, hogy Szerbia területére illegális módon egyetlen egy ember se 

léphessen be". Ezzel ugyanis Magyarország biztonsága is nő - hívta fel a figyelmet. Azt is 

kiemelte, semmit nem akar tenni a magyarok biztonsága érdekében úgy, hogy azzal 

hátrányt okozzon Szerbiának. "Nekünk nem érdekünk, hogy miután mi megvédjük 

Magyarország határát, sok tízezer migráns itt ragadjon Szerbiában" - jelezte. Ezzel 

egyidejűleg megállapodtak határátkelőhelyek megnyitásáról is - folytatta -, mert bár a 

törvénytelen belépéseket meg kell akadályozni, de akik szabályosan akarnak mozogni a két 

ország között, azoknak átkelőket kell nyitni. Szerbia EU-csatlakozása ügyében Orbán 

Viktor úgy foglalt állást: nem tud jobb alternatívát ajánlani a szerbeknek annál, mint hogy 

próbáljanak minél közelebb kerülni az unióhoz. Vannak ugyan kísérletek Szerbia EU-hoz 

közeledésének blokkolására, Magyarország azonban ezt nem fogadja el - tette világossá, 

hangsúlyozva: csak a teljesítmény számít. Azt is kiemelte, hogy a Szerbiában élő magyarok 

nem egyszerűen csak fair, hanem nagyvonalú politikát élvezhetnek, és a magyar kormány 

is arra törekszik, hogy a Magyarországon élő szerbekkel szintén nagyvonalú legyen. Kérte 

egyúttal Aleksandar Vučić támogatását a 2024-es budapesti olimpiai pályázathoz, mert 

szerinte egy közép-európai olimpia az egész térségnek jót tehetne. A kiemelkedően jó 

magyar-szerb kapcsolatokat annak ellenére is sikerült megóvni, hogy a két fél nem 

mindenben értett egyet egymással - hangsúlyozta Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök. 

Mint fogalmazott: fel kell készülni az őszre és a télre, hiszen már most is több mint ötezer 

migráns tartózkodik az országban. Közös munkacsoportok dolgoznak azon, hogy Szerbia 

felkészüljön arra, ami vár rá a következő időszakban. A szerb kormány számára 

kulcsfontosságú a Magyarországgal való jó kapcsolat megőrzése. Az együttműködés 

előmozdítása érdekében közös munkacsoport alakul, amely több területtel, például a 

gazdaság, a mezőgazdaság és az idegenforgalom kérdéseivel foglalkozik majd azért, hogy a 

tapasztalatcserének köszönhetően sikeresebbek legyenek az országok. Kiemelték, a jó 

gazdasági kapcsolat bizonyítéka az is, hogy az idei év első felében is 12,7 százalékkal nőtt a 

kereskedelmi forgalom a két ország között, főként a magyar befektetéseknek 

köszönhetően. Elhangzott: Szerbiában közös, szerb-magyar kormányülést tartanak még az 

év vége előtt, akár az is előfordulhat, hogy ezt nem Belgrádban, hanem valahol Közép-

Szerbiában tartják majd, mert a szerb fél célja, hogy a magyar befektetők ne csak a 
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Vajdaságban, hanem Szerbia többi területén is beruházzanak. Aleksandar Vučić 

megköszönte Magyarország támogatását országa európai integrációs törekvéseinek 

megvalósításában. Kiemelte, Belgrádnak az a célja, hogy a Szerbiában élő magyarok 

érezzék, a szerb kormány tiszteli és becsüli őket, ugyanúgy, ahogy a többségi nemzet 

tagjait is. Ehhez kapcsolódóan kiemelte, a szerb küldöttség tagja volt Pásztor István, a 

legnagyobb délvidéki magyar párt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. 

 

A nemzeti média a közösségért folytatott munka értékét 
hangsúlyozza 

A nemzeti tévék és rádiók - így a szabadkai Pannon RTV is - a közösség számára azt 

sugallják, hogy a közösségért folytatott munka érték, és a közösség megőrzéséért, 

boldogulásáért minden tőlünk telhetőt megtenni erkölcsi kötelesség - hangsúlyozta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár csütörtökön a vajdasági Palicson, ahol 

részt vett a szabadkai Pannon RTV fennállásának 10. évfordulója alkalmából szervezett 

ünnepségen. Elmondta, hogy a Pannon RTV a magyar nemzet szolgálatáért dolgozik, a 

negyedmilliós vajdasági magyar közösség összefogását, a közösségi öntudatot élteti, és a 

Kárpát-medencei összetartozáshoz járul hozzá azzal, hogy havi száz anyagot küld a magyar 

közmédiának. A nemzetpolitikai államtitkárság úgy tartja - folytatta -, hogy a Pannon RTV 

munkája különleges érték, valamint szellemi és lelki tartalmakat közvetítő, széles körű 

tájékoztatást nyújt magyar nyelven és magyar szívvel. Kiemelte, hogy a magyar kormány 

és a nemzetpolitikai államtitkárság fontosnak tartja a dinamikusan fejlődő, magyar 

nyelven sugárzó médiát, és ezért örömmel segíti működését, ahogyan az az utóbbi években 

is történt. Pásztor István, a vajdasági képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) kiemelte, hogy az utóbbi években a Pannon RTV a közvélemény-formálás, a 

tájékoztatás, a művelődés terén megkerülhetetlenné vált. Emlékeztetett arra, hogy a 

Pannon RTV az utóbbi években intenzív fejlesztésen, fejlődésen ment keresztül, és ez 

nemcsak az igazgató érdeme, hanem a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap 

érdeme is, amely segítséget nyújtott, egyebek mellett a dolgozók továbbképzésében. A 

szerbiai és a vajdasági közmédiával is szoros együttműködés alakult ki, át tudják venni 

egymástól a műsorokat, és így a Pannon RTV átjárást jelenthet nyelvek és kultúrák között. 

"Megmutathatjuk magunkat, és látjuk, mi történik körülöttünk" - fogalmazott. Köszönetet 

mondott a magyar kormánynak, amiért az utóbbi öt évben olyan mértékű támogatást 

biztosított, amely nélkül lehetetlen lett volna a Pannon RTV fenntartása. Pásztor István 

megfogalmazása szerint a politika feladata az, hogy megteremtse a média működésének 

feltételeit. Leszögezte: továbbra is lehet számítani arra a támogatásra, amelyet a VMSZ az 

utóbbi tíz évben mutatott a Pannon RTV iránt, és ezt folytatni kívánják, és akár már az év 

végén hozzá lehet fogni az intézmény új székhelyének kialakításához. 
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Központi tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák 
Aknaszlatinán 

Ünnepélyesen megnyitották a 2016-2017-es tanévet Kárpátalja mintegy száz magyar 

tannyelvű iskolájának pedagógusai a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) 

szervezésében szombaton, a técsői járási Aknaszlatinán. A hegyvidéki település római 

katolikus templomában tartott tanévnyitó ünnepségen elmondott beszédében Orosz 

Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar oktatást az új tanév 

indulásakor egyaránt jellemzik pozitív és negatív folyamatok. Kedvező fejleménynek 

nevezte, hogy az utóbbi időben Kárpátalján erősen megnőtt az érdeklődés a magyar nyelv 

tanulása iránt, főként a városokban, ahol sok ukrán szülő íratja magyar iskolába a 

gyermekét. Egyfelől azonban gondot jelent, hogy nincs elegendő osztályterem a 

megnövekedett tanulói létszám fogadásához, másfelől pedig az, hogy egy-egy osztályba 

több magyarul egyáltalán nem beszélő gyerek kerül - tette hozzá. Ezzel párhuzamosan - 

folytatta - Kárpátalja számos településén kétezer ukrán felnőtt iratkozott be a magyar 

kormány támogatásával indított magyar nyelvtanfolyamra, amelyhez a tanterveket és 

oktatókat a beregszászi Rákóczi Főiskola adja. Pozitív fejleményként értékelte, hogy az 

ukrán iskolákban hivatalosan is lehetővé vált a magyar második idegen nyelvként való 

oktatása. A KMPSZ ugyanakkor el szeretné érni az ukrán oktatási tárcánál, hogy a magyart 

ismerjék el idegen nyelv tantárgyként, amelyből emelt szintű érettségi tehető, akárcsak azt, 

hogy magyar nyelvből komplex érettségi vizsgát tehessenek a kárpátaljai magyar 

tanintézetek végzősei - mondta. Jelezte, hogy a főiskola megkezdte egy átfogó 

tankönyvcsomag kidolgozását a magyar nyelv oktatásához nem magyar ajkúak számára. A 

KMPSZ elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak azért, hogy támogatta 2370 

kárpátaljai magyar iskolás és 350 kísérő tanár idei nyári üdülését anyaországi Erzsébet-

táborokban. Ugyancsak köszönetét fejezte ki a magyar államnak a pedagógusoknak 

nyújtott évi 100 ezer forintnyi anyagi támogatásért, amely nélkül szerinte sok tanárnak 

jóval nehezebb lett volna elkezdeni a tanévet. A kedvezőtlen tendenciák között említette 

Orosz Ildikó, hogy a megélhetést rendkívüli módon nehezítő ukrán válság miatt számos 

pedagógus hagyja el a kárpátaljai magyar iskolákat, és helyezkedik el anyaországi oktatási 

intézményekben, amin - mint fogalmazott - nem lehet csodálkozni, hiszen az ukrán 

nemzeti valuta értékének romlása következtében a kezdő pedagógusbér összege alig 30 

ezer forintnak felel meg, míg a legmagasabb tanári fizetés sem éri el a 60 ezer forintot. Az 

elmúlt tanév végén 158 kárpátaljai magyar pedagógus mondott fel és távozott elsősorban 

Magyarországra, s 70 oktatói álláshelyet még nem sikerült betölteni - emlékeztetett. 

Aggasztónak mondta a kárpátaljai szórványvidéken jelentkező pedagógushiányt. Negatív 

fejleményként ítélte meg, hogy egyre több kárpátaljai magyar szülő íratja gyermekét 
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magyarországi általános és középiskolákba, így az új tanévben 123 tanuló váltott iskolát az 

országhatáron át, az ungvári járási Nagydobronyból például egy osztálylétszámot kitevő 25 

diák folytatja iskolai tanulmányait az anyaországban. A szakember azt is elmondta, hogy 

az új tanévet 1940 elsős kezdte meg a kárpátaljai magyar tanintézetekben, ami ugyan a 

tavalyi létszámnál 49-cel kevesebb, de 500-zal több, mint amennyi az évekkel ezelőtti 

mélyponton volt. A kárpátaljai magyar tannyelvű iskolákban jelenleg összesen 16 764 diák 

tanul - közölte egyebek között Orosz Ildikó. A kárpátaljai magyar pedagógusok közösségét 

a magyar kormány nevében köszöntő Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos 

köszönetét fejezte ki a kárpátaljai magyar iskolákban oktató tanároknak a kitartásukért, a 

diákoknak és szüleiknek pedig azért, hogy magyar oktatási nyelvű tanintézetet 

választottak. Elmondta: „Mi mindent megteszünk azért, hogy itt 1100 év után is 

megmaradjon a magyar szó. Kárpátalján, hála Istennek, a szorító helyzet ellenére kiváló 

politikai, társadalmi és szakmai szervezetek szolgálják ezt az ügyet, védőhálót vonva a 

magyar közösség fölé, védve jogait és érvényesítve érdekeit”. A politikus hangsúlyozta: 

„Önök biztosak lehetnek abban, hogy a hátuk mögött ott van az izmosodó, erősödő 

Magyarország, amely fő feladatának tekinti a kárpátaljai magyarság szülőföldön való 

boldogulásának támogatását”. 

 

Orbán Viktor fogadta Brenzovics Lászlót 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden hivatalában fogadta Brenzovics László 

parlamenti képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét. 

A kormányfő és a KMKSZ vezetője a találkozón megvitatta a kárpátaljai magyarságot 

érintő aktuális problémákat, illetve a magyar nemzetpolitika időszerű kérdéseit. 

Részletesen kitértek a felek a budapesti kormánytámogatással megvalósuló Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Program eddigi tapasztalataira. Ugyancsak szóba kerültek a 

megbeszélésen a magyar–ukrán határ menti infrastruktúra fejlesztésének kérdései, 

különös tekintettel a meglévő határátkelőhelyek fejlesztésére, újabbak nyitására, illetve a 

Beregszászt elkerülő autóút megépítésére, amelynek kivitelezéséhez Magyarország már 

korábban felajánlotta a segítségét Ukrajnának. 

 

A konzervatívok nyertek 

A szinte véglegesnek mondható hivatalos részeredmények alapján - 99 százalékos 

feldolgozottságnál - a jelenleg kormányzó jobboldali Horvát Demokratikus Közösség 

(HDZ) nyerte meg a vasárnapi előre hozott parlamenti választásokat. A friss reggeli adatok 

szerint a HDZ 61, a Szociáldemokrata Párt (SDP) irányította koalíció pedig 54 H
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mandátumot szerzett a 151 tagú törvényhozásban. A harmadik helyen újra az eddigi 

kormánykoalíció másik tagja, a Híd Függetlenek Listája (Most) áll 13 mandátummal. 

Átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt az Élőlánc (Zivi zid) politikai szervezet, 

amelynek 8 mandátuma lesz, az Isztriai Demokratikus Gyűlés (IDS), amely 3 parlamenti 

helyre számíthat, valamint a Milan Bandić zágrábi polgármester BM 365 nevű pártja, 

amely 1 mandátumot szerzett. A fenti adatok szerint sem a HDZ, sem a SDP nem tud majd 

kompromisszumok nélkül kormányt alakítani, mivel egyikük sem tudott elegendő 

szavazatot begyűjteni. Önálló kormányalakításhoz 76 képviselő támogatására van szükség. 

A mérleg nyelve így ismét a Híd lett. A garantált magyar kisebbségi képviselői helyért 

folytatott küzdelemben Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus 

Közösségének (HMDK) jelöltje a szavazatok 53,02 százalékát, míg Juhász Sándor, a 

Magyar Egyesületek Szövetségének (MESZ) jelöltje a szavazatok 46,98 százalékát szerezte 

meg. 

 

A közös múlt és a közös jövő fontosságát hangsúlyozta a magyar és 
a horvát államfő 

A közös múlt mellett a közös jövő fontosságát hangsúlyozta szerdán pécsi látogatásán Áder 

János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát köztársasági elnök. Az államfők 

látogatást tettek Pécsett működő a horvát nyelvű Miroslav Krleza Oktatási Központban, 

ahol az Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel zárt 

ajtók mögött egyeztettek a magyarországi horvát oktatási intézményrendszer további 

fejlesztéséről. Áder János a találkozó után újságíróknak nyilatkozva örömtelinek nevezte 

az iskolaközpontban megvalósult fejlesztéseket, hangsúlyozva, hogy a baranyai horvátok 

régi vágya teljesült ezzel. Kolinda Grabar-Kitarovic az intézmény tanulóira utalva arról 

beszélt: a két nemzetet nemcsak a több évszázados közös múlt, hanem az magyarországi 

horvát nemzetiségi gyermekek is összekötik. A magyarországi horvátoknak van jövőjük – 

hangoztatta. Az államfők megnézték az 1952-ben alapított, 1989 óta középiskolával, 2000-

től pedig óvodával is kibővült, jelenleg mintegy 450 nemzetiségi óvodást, illetve általános- 

és középiskolást oktató intézményt. A Miroslav Krleza Horvát Iskolaközpont átfogó 

felújítása 2005-ben kezdődött, tavaly decemberben pedig 120 millió forintos beruházással 

új telephelyére, az általános és középiskola szomszédságába költözött a pécsi horvát 

nemzetiségi óvoda – mondta el az MTI-nek Győrvári Gábor Zoltán igazgató. Gugán János, 

az Országos Horvát Önkormányzat elnöke az MTI-nek elmondta, hogy a magyarországi 

horvát vezetőkkel folytatott egyeztetésen szóba került egyebek mellett a nemzetiségi 

oktatási intézményrendszer további fejlesztése, a Pécsi Horvát Színház 2014-ben indult, 

azóta félbemaradt felújításának kérdése. Szólt arról is, kezdeményezték a horvát államnál 

az adriai Pag szigetén található, 15 éve magyarországi horvátok kezelésében álló kulturális 

és szabadidőközpont tulajdonjogának átruházását. 
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Átadták a felújított Karancsi Református templomot 

Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő jelenlétében felavatták a 

horvátországi Karancson a felújított református templomot szerda este. Az avatáson, 

amelyre egy istentisztelet keretében került sor, jelen volt Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta: a felújítás részben magyar állami 

segítséggel valósult meg, a kormány 5,5 millió forinttal támogatta a munkálatokat. Hájek 

János helyi református lelkész köszöntőjében elmondta: egyre kevesebb magyar él 

Horvátországban. „Amennyiben ez így folytatódik, elfogyunk” - tette hozzá. Kiemelte, hogy 

a maroknyi közösség ennek ellenére küzd a fennmaradásért, „mert az Úr így rendelte”. A 

két államfő az ünnepség után beszélgetett az összegyűltekkel, köztük a horvátországi 

magyarok vezetőivel, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HDZ) és a 

Magyar Egyesületek Szövetségének (MESZ) elnökeivel is.  

 

A gazdaságfejlesztés a legfontosabb feladata a lendvai 
főkonzulátusnak 

A gazdaság fejlesztése lesz a legfontosabb feladata, missziója a lendvai főkonzulátusnak - 

mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a muravidéki Lendván hétfőn, a főkonzulátus 

ünnepélyes megnyitóján. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években szép 

eredményeket értek el a régióban. Több új határkeresztező úttal kapcsolták össze 

Szlovéniát és Magyarországot, és több olyan beruházást hoztak létre, amelyek a régió 

felemelkedését segítették. Mint mondta, „soha nem látott léptékű fejlesztések előkészítése 

zajlik jelenleg is, amelyek lebonyolításában számítanak a főkonzulátusra és szlovén 

barátaikra”. Az államtitkár jelezte, hogy folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket: az 

M70-es autópálya bővítését és újabb határkeresztező utak megépítését. A legfontosabbak 

között ugyanakkor a 2017-ben induló fél milliárd forintos fejlesztési programot említette, 

amely a Muravidéken élő gazdákat, kis- és középvállalkozókat fogja megcélozni. Magyar 

Levente szerint azért, hogy ezek az emberek „egy olyan egyedülálló, gazdaságélénkítő 

lehetőséghez jussanak, amely ezen a vidéken soha nem volt korábban elérhető”. Ezt a 

forrást a magyar állam, a magyar kormányzat biztosítja számukra, hogy a legjobb 

helyeken, a leghatékonyabban kerüljön hasznosításra - mondta, majd hozzátette: „ez az 

első lépése egy hosszúra tervezett fejlesztési programnak, amelyen az elmúlt hónapokban 

nagyon intenzíven dolgoztunk a helyi magyar közösséggel”. A politikus a megnyitón arról 

is beszélt, hogy jelenleg 14 főkonzulátussal és nagykövetséggel rendelkezik Magyarország a 

szomszédos országokban. „Ezzel a félig felavatott főkonzulátussal a 15-et nyitottuk meg” - 

tette hozzá. Mint fogalmazott: azért félig felavatott, mert nem a végleges helyén van, a 

belvárosban szeretnének egy előkelő helyet találni az intézménynek a jövőben. Magyar 
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Levente úgy vélte: a magyar állam egy el nem végzett munkát fejezett be a főkonzulátus 

megnyitásával, mert szerinte a muravidéki magyarságnak ez idáig nem volt egy olyan 

központja, ahol a magyar állam hivatalos képviseleti formában ellátta volna 

érdekképviseletét. Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti 

Közösség elnök szerint a főkonzulátus megnyitásának számos pozitív hatása van. 

„Megítélésem szerint fontos szerepet tölthet be a muravidéki magyar közösség 

megerősödésében, és alapvetően lényeges a szlovén és a magyar kapcsolatok további 

fejlesztésében” - jelentette ki. Az államtitkár az ünnepélyes megnyitó után, tárgyalásokat 

folytatott a muravidéki magyarság képviselőivel is. Lendván 2014-ben Martonyi János 

nyitotta meg a ljubljanai magyar nagykövetség konzuli irodáját, amely mostantól 

főkonzulátusként működik tovább Földes Gyula főkonzul vezetésével. 
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