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Semjén: a magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha minden 
nemzetrész megmarad 

A magyar nemzet akkor tud megmaradni, ha minden nemzetrész megmarad – mondta 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért is felelős miniszterelnök-helyettes a magyar szórvány 

napja alkalmából a közmédiának adott interjújában. A miniszterelnök-helyettes közölte: 

történelmi okok miatt háromból egy magyar nem él Magyarországon, „részint, mert a 

trianoni határok elszakítottak minket egymástól, részben a háborúk után, illetve a 

kommunista rendszer elől menekültek a nagyvilágba”. Semjén Zsolt hangsúlyozta: csak 

akkor van magyar megmaradás, ha minden egyes nemzetrész megmarad. Ehhez erős 

anyaországra van szükség, valamint meg kell erősíteni a Kárpát-medence történelmi 

magyarlakta térségeit, és meg kell tartani a nyugati világban való diaszpórát. A 

miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta: az állampolgárság nagyon fontos, mert személyes 

köteléket hoz létre a magyar állam és a külhoni magyar között. A szórványban élők 

létszámának csökkentésével kapcsolatban fontosnak nevezte, hogy „hídfőállásszerűen” 

mindenütt legyenek magyar iskolák, a nagyobb iskolaközpontok körül pedig kollégiumok, 

hogy így biztosítsák,  mindenkinek meglegyen hozzáférési lehetősége a magyar oktatáshoz. 

Kiemelte a vasárnapi iskolák jelentőségét, ahol a magyar nyelvet szórványkörnyezetben is 

tanítani lehet, és azt, hogy a magyar iskolák, kollégiumok legalább olyan szintűek 

legyenek, mint a többségi társadalomé, hogy intellektuális előny legyen oda járni. 

 

A szórványnak ugyanakkora figyelmet kell kapnia, mint a többi 
nemzetrésznek 

A szórványnak ugyanakkora figyelmet kell kapnia, mint a többi nemzetrésznek - emelte ki 

Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a szórvány napján a Magyarság Házában. 

Potápi Árpád János ünnepi beszédében rámutatott: az elmúlt években – többek között 

annak köszönhetően, hogy immáron az egész Kárpát-medencében egy külön napot 

szentelnek a számukra – másként gondolkodnak a szórványról. Túlléptek azon a 

gondolkodásmódon, ami a szórványra veszteségként tekintett. Mint mondta, az 

anyaországnak kiemelkedő szerepet kell játszania a szórvány megőrzésében, de hisznek 

abban, hogy a szórvány revitalizációja csak a szórványból indulhat el. Minden támogatást 

megadnak hozzá, de nem ők akarják megmondani, hogy mire van szükség. Az 

elképzeléseknek, a terveknek az ott élőktől kell származniuk – rögzítette. Kitért arra is, 

hogy 2010-ben a kormány paradigmaváltást hajtott végre a szórvány-kérdésben. 

Kimondták, hogy minden magyar közösség egyenrangú, a magyar nemzet megtartásához 

minden tagjának megtartására van szükség. A szórványnak ugyanakkora figyelmet kell 

kapnia, mint a többi nemzetrésznek - hangsúlyozta.  Hozzátette: az elmúlt években soha 

nem látott összegeket mozgósítottak annak érdekében, hogy meg tudják tartani a 

szórványban élő magyarság védőbástyáit jelentő magyar szervezeteket és intézményeket. 
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Emlékeztetett arra, hogy  tavaly elindították a Petőfi Sándor Programot, amelynek 

keretében immár második éve küldenek ki félszáz ösztöndíjast a szórványszervezetekhez. 

Bíztató látni, hogy van eredménye a munkának: az ösztöndíjasok segítségével több 

helyszínen indult be vagy indult el újra a magyar nyelv, a néptánc és a népzene oktatása – 

jegyezte meg az államtitkár. Potápi Árpád János kitért arra is, hogy a tömbben élő külhoni 

magyarok kapcsolatainak erősítése a szórványban élő nemzettársaikkal létkérdés, hiszen a 

tömb védelmét a szórványvidékek biztosítják. Mint mondta, példaértékűnek tartja ebből a 

szempontból a Hargita és Kovászna megyeiek által indított Összetartozunk programot, 

amely a székelyföldi és a szórvány megyékben élő magyarokat köti össze. Kántor Zoltán, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint a szórványban élők közül nagyon sokan 

nem szórványöntudattal élnek, ami biztató a jövőre nézve. Ugyanakkor probléma, hogy a 

szórványban egyre alacsonyabb arányban vesznek részt a választásokon – jegyezte meg. Az 

elmozdulás iránya a helyi közösségcentrikus önszerveződések lehetnek – vélte a 

kutatóintézet igazgatója. 

 

17 milliárdos Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul 

A kormány első ütemben 17 milliárd forintos forrásból Kárpát-medencei óvodaépítési és 

fejlesztési programot indít – jelentette be az emberi erőforrások minisztere az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában. Balog Zoltán éves meghallgatásán 

elmondta: a kormány szerdai ülésén elfogadott programot a Miniszterelnökséggel közösen 

dolgozták ki, és a Kárpát-medence minden magyar lakta közösségét érinti majd, magában 

foglalva óvodák építését és felújítását is. Hozzátette: a program első üteme az egyházi 

kézben lévő intézményekre terjed ki. A kormány arról is döntött, hogy a kárpátaljai 

főiskola működését segítendő tanuszodát és tornatermet építenek, illetve a kabinet 

átvállalja a kárpátaljai magyar közösség védőoltásának költségeit – mondta Balog Zoltán. 

A miniszter úgy fogalmazott, nem szeretnék, ha az ottélők „migránsokká” válnának az 

elkövetkező években, de sajnos létezik egy ilyen negatív forgatókönyv is. Beszámolt arról 

is, hogy Kárpátalja és Ukrajna Kárpátokon túli területeinek megsegítése érdekében a 

karitatív tanácson keresztül két év alatt, kilenc szervezet 200 tonna adományt juttatott el. 

Kitért a kárpátaljai magyar gyerekek táboroztatási programjára is. Rámutatott: a kormány 

célja az egységes Kárpát-medencei felsőoktatási tér megteremtése, s a tavaly indított 

Makovecz-ösztöndíj célja, hogy a külhoni magyarok tanulmányait a környező országokban 

segítse. Fontosnak tartják, hogy ne csak az anyaországon keresztül tudjanak 

összekapcsolódni a hallgatók – jegyezte meg a miniszter.  Közölte: a képzési szerkezet 

változásairól a Kárpát-medencei Felsőoktatási Kerekasztal dönt, s az eddigi lépéseken túl 

hamarosan elindulhat a professzori program is. Ennek lényege, ha egy egyetemi, főiskolai 

oktató vállalja, hogy egy, két vagy három szemesztert külhoni intézményben tölt el, 

megtarthatja magyarországi státuszát és fizetését, illetve többletjövedelemre is szert tehet. 

Balog Zoltán beszámolt arról is, hogy a Határtalanul! program keretében 2013-ban még 
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mintegy 12 ezren látogattak a köznevelés rendszeréből külhoni magyar területekre, 2016-

ban ez a szám már több mint 48 ezer lesz. A miniszter kitért arra, hogy az egyházi külhoni 

támogatások is jelentősen bővültek, míg 2011-ben 674 millió forint, tavaly már 2,4 milliárd 

állt rendelkezésre. Románia vonatkozásában megjegyezte: felerősödtek a joginak álcázott 

akciók, amelyek célja, hogy visszacsinálják azokat a pozitív lépéseket, amelyek az egyházi 

restitúció területén történtek. Erre figyelni kell majd a jövőben – közölte. A tárca vezetője 

úgy látta, hogy a korábbi kormányzati struktúrában a nemzetpolitikai terület nem kapott 

kellő hangsúlyt, de mára megerősödött és a külhoni magyarság is érzi, hogy stratégiai 

változások történtek. 

 

Jakubinyi és Kelemen közösen tiltakozik iskolaügyben 

Közös memorandumban tiltakozik a marosvásárhelyi katolikus teológiai gimnázium körül 

kialakult helyzet miatt a gyulafehérvári római katolikus érsekség és az RMDSZ. A Klaus 

Johannis államfőnek és Dacian Cioloș miniszterelnöknek elküldött, szerdán ismertetett 

dokumentumot Jakubinyi György, a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye 

érseke és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök írta alá. Ebben azt írják, hogy – a 

marosvásárhelyi iskola ügyében és más esetekben is – a román állami hatóságok már 

kivívott és működő jogokat kérdőjeleznek meg. „Egy magyar iskola zavartalan működése 

nem egyszerűen igazságszolgáltatási kérdés, hanem az etnikumközi viszonyokat érintő 

súlyos politikai ügy, amelyért a politikai vezetőknek felelősséget kell vállalniuk" – 

hangsúlyozzák. Úgy értékelik: Romániában az elmúlt huszonhét évben alapvető változások 

mentek végbe a többség és a kisebbség viszonyában, az euro-atlanti és európai integráció 

folyamatában az etnikumközi viszonyok megváltozása, a folyamatos román-magyar 

párbeszéd volt az egyik legfontosabb eredmény. „Az utóbbi időben azt tapasztaljuk, hogy a 

már kivívott és működő jogokat is megkérdőjelezik az állami hatóságok, beleértve egyes 

kormányhivatalokat, a prefektúrákat és számos igazságszolgáltatási eljárást is" – olvasható 

a memorandumban, amely határozottan elutasítja a közösség érdekeit sértő 

próbálkozásokat. „Tisztségviselőink megfélemlítése, ingatlanjaink és iskoláink 

törvényességének megkérdőjelezése egyaránt olyan lépés, amely nemzetközi 

szerződésekben is garantált kisebbségi jogaink gyakorlását kívánja akadályozni, az 

anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférést korlátozni. Ugyanebbe a sorba illeszkedik az is, 

hogy a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemre vonatkozó törvényt immár 

több mint négy éve nem alkalmazzák" – áll a dokumentumban. Az aláírók szerint a 

marosvásárhelyi római katolikus gimnázium felszámolásának szándéka folytatása annak a 

folyamatnak, amely a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításával 

indult. Szerintük félő, hogy a visszarendeződés itt nem áll meg, és azt követelik, hogy 

szűnjenek meg az alaptalan támadások a magyar közösség tisztségviselői, történelmi 

egyházai és nemzeti intézményei ellen. Az Országos Korrupcióellenes Ügyészség november 
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elején a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium törvénytelennek 

vélt létrehozása miatt eljárást indított az iskolaigazgató és a megyei főtanfelügyelő ellen. 

Szombaton több ezer ember gyűlt össze Marosvásárhelyen és más erdélyi városokban, 

hogy a magyar felekezeti oktatásért tüntessen, és tiltakozzon a gimnázium 

ellehetetlenítése, igazgatójának meghurcolása ellen. 

 

Kósa Lajos: sikeres RMDSZ nélkül nincs sikeres Románia 

„Meggyőződésem, hogy sikeres RMDSZ nélkül nincs sikeres Románia, és sikeres Románia 

nélkül nincs sikeres RMDSZ” – jelentette ki Kósa Lajos, Fidesz frakcióvezetője hétfő este 

Nagyváradon a Kelemen Hunor szövetségi elnökkel és az RMDSZ Bihar megyei jelöltjeivel 

közös sajtótájékoztatóján. A magyarországi politikus a szövetség Bihar megyei 

kampányindító rendezvényére érkezett a Körös-parti városba, vele tartott Pajna Zoltán, a 

Hajdú-Bihar megyei közgyűlés elnöke is. Kelemen Hunor egyházi vezetőkkel, 

pedagógusokkal, partiumi és bánsági polgármesterekkel is találkozott a kampánynyitó 

előtt. „Mindannyian tudatában vagyunk annak, hogy egymásra vagyunk utalva” – vonta le 

a találkozók konklúzióit az RMDSZ elnöke. Szerinte a következő évek kihívásaira csak úgy 

lehet jó választ találni, ha az egymásrautaltság felismerésének a tudatában december 11-

ére  mozgósítják az erdélyi magyarokat. A politikus emlékeztetett az RMDSZ két nagyon 

fontos döntésére: a Magyar Polgári Párttal együttműködve két befutó helyet ajánlottak 

képviselőiknek, illetve a szórvány képviseletében Szeben megyei jelölt került befutó helyre 

a Hargita megyei listán. A parlamentáris demokrácia és a jogállamiság sérült alapvetően az 

elmúlt években, a politikai döntéseket vissza kell hozni a politikai intézményekbe – 

jelentette ki Kelemen Hunor. Szerinte az RMDSZ képviselő- és szenátorjelöltjei, akik a 

magyar ügyet képviselik, és az általános társadalmi kérdésekben is egy-egy terület jó 

szakértői, hozzá tudnak járulni ezeknek a kérdéseknek a rendezéséhez. „Nagyon-nagyon 

fontosnak tartom azt, hogy sikerült az RMDSZ-nek egyezségre jutni minden olyan magyar 

politikai erővel, amellyel értelmes kompromisszumot lehet kötni, ez hallatlanul fontos  a 

magyarság szempontjából. Meggyőződésem, hogy sikeres RMDSZ nélkül nincs sikeres 

Románia, és sikeres Románia nélkül nincs sikeres RMDSZ” – mondta a sajtótájékoztatón 

Kósa Lajos. A Fidesz frakcióvezetője szerint a 2013-14 óta eltelt időszak perdöntő 

változásokat hozott Európában és a kontinens keleti felén. Hozzátette, nyilvánvalóvá vált, 

hogy az Európai Unió gazdasági motorja a nyugati részekről a középső részekre tevődött 

át, és az unió gazdasági növekedésének meghatározó részét a posztszovjet térségei adják, 

ezért ezeknek az országoknak a politikai álláspontja és véleménye is felértékelődött, és 

komoly véleménykülönbségek alakultak ki két térség országai között. „Ilyen helyzetben 

kulcskérdés, hogy az RMDSZ ne csak nemzetiségi vagy kisebbségi kérdésekkel 

foglalkozzon, hanem olyan kérdésekkel, amelyekkel az egész román társadalomnak fontos 

problémái” – jelentette ki a frakcióvezető, aki egyebek mellett kitért a térség munkaerő-
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elvándorlására, demográfiai problémáira, és beszélt az amerikai elnökválasztás 

eredményéről is, biztatónak nevezve Donald Trump győzelmét. 

 

Közösségünk érdekeit kell előtérbe helyezni a magyar-magyar 
párbeszéd során 

Széleskörű magyar-magyar párbeszéd indul a Magyar Közösség Pártja kezdeményezésére 

november 21-én a dunaszerdahelyi sportcsarnokban. Az országos szervezettségű 

intézmények, civil és szakmai szervezetek vezetői, illetve a szlovák kormány magyar tagjai, 

a parlament magyar képviselői, valamint a megyei és városi, helyi önkormányzatok 

vezetői, továbbá az egyházak képviselői közösen vitathatják meg a felvidéki magyarság 

helyzetének javítását célzó elképzeléseiket, a közérdekeket előtérbe helyezve 

munkálkodhatnak egy új jövőkép kialakításáért. Mivel a hétfői egyeztetés elsősorban az 

oktatásügyi problémáinkra összpontosít, a találkozón Jókai Tibor, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ) országos elnöke is tart előadást, amely során 

a felvidéki magyar óvodák létrehozásának jelentőségére, illetve az óvodákból alapiskolákba 

való átmenettel kapcsolatos gondokra és a hazai egyetemeken folyó pedagógusképzés 

megreformálásának szükségszerűségére kíván fókuszálni. Csáky Pál, a Magyar Közösség 

Pártja (MKP) európai parlamenti képviselője szerint nem az az igazi kérdés, hogy egyszer-

kétszer le tudnak-e ülni szlovákiai magyar személyiségek egy teremben és elbeszélgetnek 

közös dolgainkról, hanem az, hogy mi lesz ennek a kimenete, képesek-e egységes 

véleményt megfogalmazni, s azt a kormány asztalára tenni. Vörös Péter, a Most-Híd 

parlamenti képviselője, a parlament oktatásügyi bizottságának tagja szerint ahhoz, hogy 

tényleges együttműködés jöjjön létre, kölcsönös bizalomra és tiszteletre van szükség. 

„Ideje megérteni mindkét oldalon, hogy az utak tekintetében lehetnek nézetkülönbségek, 

árnyalatnyi, akár nagyobb eltérések is, de a céljaink közösek. Vannak olyan ügyek, 

amelyekben nem egymást kell legyőzni, hanem egy irányba kell húznunk a szekeret. 

Iskoláink fejlődése, kultúránk továbbéltetése, nyelvhasználatunk biztosítása 

mindannyiunk közös érdeke. A bizalmat és a kölcsönös tiszteletet nem lehet egyik napról 

a másikra visszaállítani, de a hétfői találkozó az első lépés lehet” – hangsúlyozta a Most-

Híd parlamenti képviselője. Menyhárt József, az MKP elnöke szerint a magyar-magyar 

párbeszéd célja nem a két párt összeboronálása, hanem a felvidéki magyar érdekképviselet 

hatékonyabbá tétele. Ehhez szüksége van a pártokra, a pártok közti kommunikációra, de 

nem kevésbé fontos a civil szervezetek, érdekképviseleti szövetségek szerepe sem. Szerinte 

a párbeszéd elindításával sokéves adósságát rója le a szlovákiai magyar politika. 

„Meggyőződésem, hogy a felvidéki magyarok többsége elvárja megválasztott képviselőitől, 

akár parlamenti, akár megyei szinten, hogy a szakemberekkel együttműködve 

megválaszolják a hogyan tovább kérdését” – mondta az MKP elnöke. 
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Megérkezett Nišbe Orbán Viktor 

Aleksandar Vučić szerb kormányfő fogadta Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a niši 

Nagy Konstatnin repülőtéren. A szerb kormányfő a magyar miniszterelnököt a 

legmagasabb állami és katonai tiszteletadás mellettl fogadta, felcsendült a magyar és a 

szerb himnusz is.  Nišben kétnapos magyar–szerb kormányzati csúcstalálkozót tartanak. 

Orbán Viktorral együtt a magyar kormány csaknem minden minisztere részt vesz a 

megbeszéléseken, amelyek egyrészt az együttes plenáris ülésen, másrészt az érintett 

magyar és szerb miniszterek kétoldalú találkozóin zajlanak majd. A Tiszti Klubban 

tárgyalnak majd négyszemközt a kormányfők, a miniszteri kétoldali találkozókat is itt 

tartják. Az egyezmények ünnepélyes aláírásának ugyancsak a Tiszti Klub lesz a helyszíne. 

A két ország kormányának együttes plenáris ülése után kerül sor a tárgyalások 

eredményeként megszülető egyezmények aláírására és a miniszterelnökök közös 

sajtótájékoztatójára. Orbán Viktor és vendéglátója, Aleksandar Vučić miniszterelnök hétfő 

reggel megtekintik a Prosek-Bancarevo autópálya-szakaszt, amely egy fontos közlekedési 

folyosó részét képezi, majd Nišben négyszemközt tárgyal a két kormányfő. Nišbe 

egyébként nemcsak a két ország kabinetje érkezik, hanem több száz üzletember és cég is 

képviselteti magát az itt megrendezendő üzleti fórumon.Az üzleti fórumon részt vevők 

főleg a mezőgazdaság, az élelmiszeripar, az egészségügy, a vegyipar, az építészet, az 

energetika, a környezetvédelem, a megújuló energiaforrások, a gépipar, a textilipar, a 

bútoripar, valamint az információs és kommunikációs technológiák területéről érkeznek. A 

legjelentősebb magyarországi bank, az OTP is megnyitja holnap regionális központját a 

városban. Utóbbi beruházás értéke mintegy félmillió euró. Holnap délután Orbán Viktor 

és Aleksandar Vučić a kormányzati rendezvénnyel párhuzamosan zajló üzleti fórumon, 

majd az OTP Nišben kialakított regionális központjának megnyitásán szólal fel. 

 

Balog: Az új magyar kampusz nem jelent konkurenciát a vajdasági 
felsőoktatásnak 

Szabadkán zárta pénteki vajdasági körútját Balog Zoltán, a magyarországi nemzeti 

erőforrások minisztere miután Újvidéken meglátogatta az Apáczai Diákotthont és az 

Európa Kollégiumot. Zártkörű megbeszélést követően a miniszter és Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke közösen nyilatkozott a sajtónak a találkozó 

eredményeiről. Pásztor István, a VMSZ elnöke köszönetet mondott a magyar kormánynak 

a Vajdaságba juttatott támogatásért. Elmondta, ez a segítség nélkül nem lehetett volna 

befejezni és működtetni az Európa Kollégiumot és az ösztöndíjprogram sem jöhetett volna 

létre, márpedig ez a két elem együtt azért fontos, mert így a családok gyakorlatilag ingyen 
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tudják taníttatni gyermekeiket, de ugyanígy megemlítette az oktatási-nevelési támogatást 

és minden egyéb segítséget. Pásztor elmondta, a Balog Zoltánnal folytatott megbeszélések 

során új programokról is szó volt. Ezek között első helyen említette a szabadkai székhelyű 

egyetemi képzőközpont megvásárlását és felújítását, a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

épülete felújításának ötödik fázisát, a kar anyagi nehézségeinek elhárítását, valamint a 

Műszaki Szakfőiskola állagmegőrzésének biztosítását is. A VMSZ elnöke kihangsúlyozta, a 

párt abban érdekelt, hogy az MTTK egy jól működő felsőoktatási intézmény legyen és a 

zökkenőmentes működés érdekében kérte Balog Zoltánt, hogy a magyar kormány 

biztosítson egy olyan támogatást, amellyel a kar áthidalhatja nehézségeit. Az új 

projektumok közül Pásztor említette még a Tanyaszínház kavillói épületének befejezését, a 

Zentai Kamaraszínház fejlesztését, a Magyar Szó és a Hét Nap működési feltételeinek 

javítását, valamint a doroszlói Szentkút fejlesztését. Balog Zoltán arról beszélt, hogy 

Vajdaságban egy gyarapodni, erősödni akaró magyar közösséget lát, ehhez a fejlődéshez 

pedig fontos az erőteljes politikai fellépés, amit a VMSZ tud biztosítani. A Pásztor által 

említett programok kapcsán elmondta, első helyen mindenképp a szabadkai felsőoktatás 

kibővítése áll, egy komoly kampuszt terveznek kiépíteni. Az ingatlan megvásárlásához 

szükséges pénzeszközöket már biztosították, a projektumnak a Szekeres László Alap lesz a 

gazdája. Balog megemlítette, hogy vasárnap magyar-szerb közös kormányülés lesz, ahol az 

itteni magyar kisebbség ügye, azok rendezése kiemelt helyet kap. A Vajdaság Ma kérdésére 

Balog megerősítette, hogy Szabadkán valósulna meg a tervezett magyar egyetemi 

kampusz, ahol a Szegedi Tudományegyetem kihelyezett gazdasági és gyógypedagógiai 

képzéseit, majd második körben mérnök-informatikai tagozatait nyitnák meg, amelyek ma 

hiányoznak a vajdasági magyar felsőoktatási programból – mondta. Balog leszögezte, hogy 

semmi olyan kihelyezett képzést nem támogatnak, és nem engedélyeznek, amire nincs 

szükség Vajdaságban, ezért nyitottak a párbeszédre azokkal, akik nem értenek egyet a 

bejelentett törekvésekkel. „Nincs érdekünkben úgy professzorokat küldeni Vajdaságba, 

hogy itt nincsen rájuk szükség, ha jobb kínálat van és erősebb intézmények, akkor 

természetesen nem jönnek” – mondta a miniszter. „Kiemelten fontos prioritás az, hogy a 

gyerekeink megtanuljanak szerbül, ennek érdekében ezen a héten sikerült elérni azt, hogy 

a szerbet, mint idegen nyelvet tanítsák ezentúl az iskolában” – jelentette be a VMSZ elnöke 

Balog Zoltánnal közösen megtartott szabadkai sajtótájékozatóján. 

 

MNT: Sikeres volt a kisiskolások kirándulássorozata 

A Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztési stratégiájában kiemelt helyet kapnak az 

iskolai kirándulások, amelyek célja, hogy a vajdasági magyar kisdiákok megismerkedjenek 

Vajdaság történelmével, kultúrájával és építészeti örökségével. Az MNT költségvetéséből 

kiválasztott eszközök segítségével, valamint a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az idén 76 általános iskola 3129 diákja és 225 

pedagógusa vett részt ezeken a kirándulásokon, amelyek keretében a gyerekek Szabadkára, 
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Újvidékre vagy Belgrádba látogattak el – mondta Petkovics Márta, az MNT Végrehajtó 

Bizottságának tagja. Hozzátette, ez a szám azt jelenti, hogy gyakorlatilag az összes 

vajdasági magyar harmadik és negyedik osztályos kisdiák kirándulhatott a program 

keretében. „Hisszük, hogy a minőséges tantermi oktatás mellett legalább akkora szerepe 

van az iskola falain kívüli élményszerzésnek. Célunk, hogy talpraesett, gondolkodó, 

véleményüket megfogalmazni tudó és akaró generációkat neveljünk” – mondta Petkovics 

Márta hétfőn, a Magyar Házban megrendezett gyermekrajz-kiállítás megnyitóján. Hulló 

István, a szabadkai Városi Múzeum igazgatója elmondta, örülnek neki, hogy vendéglátói 

szerepkörben, a programban részt vehettek. Kiemelte, jó volt a múzeumban lenni, amikor 

50-100 gyerek zsivajától volt hangos az intézmény. Dávid Tünde, a szabadkai Ivan Goran 

Kovačić Általános Iskola tanítónője diákjaival alkalmi műsorral köszönte meg a 

kirándulást. A pedagógus elmondta, osztályával Újvidék belvárosát és Péterváradot nézték 

meg, ezzel új ismereteket szereztek, illetve az eddig tanultakat élőben is láthatták. 

Petkovics Márta elmondta, november 13-a a magyar nyelv napja, 14-e a vajdasági magyar 

képzőművészet, 15-e pedig a magyar szórványközösségek napja, amelyek egyben a 

vajdasági magyarság jeles eseményei is. „A szórvány napján az egész Kárpát-medencében a 

szórványban élők helytállására gondolunk, akiknek a támogatása kiemelt szerepet kapott 

az MNT programjaiban is. Kiemelten támogatjuk a rendezvényeiket, és amire kifejezetten 

büszkék vagyunk, az a Maradékon újrainduló első osztály és a nezsényi óvodai foglalkozás” 

– mondta. Ebben a tanévben a kisiskolások, előtte pedig a felsősök kirándulhattak a 

nemzeti tanács jóvoltából, amennyiben további támogatást szereznek, jövőre is 

folytatódhat a program – nyilatkozta. 

 

Kárpátaljai szervezetek üdvözlik az ukrán-magyar miniszterelnöki 
találkozót 

Közös nyilatkozatban üdvözölte Volodimir Hrojszman ukrán és Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök 2016. november 26-án tartandó budapesti találkozóját a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ), fontos előrelépésnek nevezve az eseményt a kétoldalú kapcsolatok erősítése 

terén. Az MTI-hez eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ és az UMDSZ üdvözli a magyar-

ukrán kapcsolatok megerősítése és bővítése céljából tett magas szintű kormányzati 

erőfeszítéseket, amelyek sorában szerintük kiemelkedő politikai jelentőséggel bír a 2016. 

november 26-ra kitűzött miniszterelnöki találkozó. „Meggyőződésünk, hogy a két ország 

közötti gazdasági együttműködés élénkítését elősegítő komoly, hivatalos állami látogatás 

fontos előrelépés, s egyben állomás, amely nagyban előmozdíthatja Ukrajna, Kárpátalja, s 

azon belül a határ menti régió gazdasági, infrastrukturális fejlesztését is” – olvasható a 

dokumentumban. A KMKSZ és az UMDSZ a gazdasági kérdések mellett fontosnak tartja, 
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hogy a találkozón a két ország miniszterelnöke vitassa meg a kárpátaljai magyarokat érintő 

problémák is. „Aggodalomra ad okot, hogy 2016 őszén Ukrajnában olyan törvényalkotási 

intézkedések sora vette kezdetét, amelyek a nemzetiségek jogainak jelentős mértékű 

szűkítését eredményezhetik” – emlékeztet a nyilatkozat, a kedvezőtlen fejlemények között 

említve a közelmúltban Kijevben elindított alkotmánybírósági eljárást, amely az érvényben 

lévő nyelvtörvény hatályosságának felülvizsgálatát célozza. „E jogszabály érvényességének 

az alkotmánybíróság általi teljes vagy részleges eltörlése a nemzeti és nyelvi kisebbségek 

jogainak csorbulását és az országon belüli társadalmi feszültségek fokozódását idézheti 

elő” – mutatnak rá a kárpátaljai magyar szervezetek. A nyilatkozat szerint az új ukrán 

oktatási törvény tervezetében előirányzott módosítások, amelyekkel szemben a kárpátaljai 

magyarság szervezetei több ízben is tiltakozásukat fejezték ki, jelentős visszalépést 

jelentenének a nemzeti kisebbségek jogérvényesítése terén, súlyosan megsértve az 

anyanyelven történő oktatáshoz való alkotmányos alapjogot. „Sajnálatosnak tartjuk, hogy 

nem történtek előrelépések az ukrán hatóságok részéről a szélsőséges ukrán nacionalista 

csoportosulások által szervezett 2016. március 13-i, ungvári magyarellenes felvonulás 

ügyében, amely a félelemkeltést, a nemzetiségek közötti béke megbontását célozta, s mint 

ilyen, sértette Ukrajna törvényeit, nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit, és 

ellentétes az ország alaptörvényével is” – állapítják meg a magyar szervezetek. A 

dokumentum arra is utal, hogy máig nem rendeződött törvényi szinten a szovjet hatóságok 

által lágerekbe hurcolt kárpátaljai magyar és német lakosság rehabilitálásának kérdése. 

„Meggyőződésünk, hogy a jogállamiság, a stabilitás és a béke megteremtése alapvető 

feltétele az alkotmányos jogok biztosítása, a törvények megfelelő végrehajtása, valamint a 

kisebbségek védelme, azok jogainak bővítése az európai normáknak megfelelően” – zárja 

nyilatkozatát a KMKSZ és UMDSZ, remélve, hogy a magyar-ukrán jószomszédi viszony 

erősödése töretlenül folytatódni fog, s abban a kárpátaljai magyarság fontos szerepet 

játszhat. 

 

Magyar kormánytámogatással készült kollégiumi épületet adott át 
Potápi Árpád János Kárpátalján 

A magyar kormány közel 40 millió forintos támogatásával készült, a kárpátaljai magyar 

szakképzést szolgáló kollégiumi épületet adott át Potápi Árpád János szerdán az ungvári 

járási Nagydobronyban. A beregszászi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola Felsőfokú Szakképzési Intézete fejlesztési programjának keretében kialakított 50 

férőhelyes kollégiumi épület avatásán Potápi Árpád János hangsúlyozta: Kárpátalján 

nagyon sikeresnek bizonyult a Magyar Állandó Értekezlet által 2015-ben meghirdetett 

külhoni magyar szakképzés éve, amely 2016-ban is folytatódott. Ebben a két évben a 

magyar kormány 50-50 millió forinttal támogatta a kárpátaljai magyar szakképzést, és 

ezeknek az összegeknek a túlnyomó részéből konkrét fejlesztések valósultak meg, 

amelyeknek része a 38 millió forintos nagydobronyi kollégiumi beruházás – tette hozzá. 
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Mint kifejtette, ebből a támogatásból valósult meg a Makkosjánosi Mezőgazdasági 

Szakképző Líceum, a Beregszászi Szakszolgáltatási Líceum, a Tiszabökényi Iskolaközi 

Tankombinát fejlesztése is. „Úgy gondolom, a külhoni magyar szakképzés fejlesztésének az 

összehangolása, kapcsolatrendszerének a bővítése és a szakképzés újragondolása terén az 

elmúlt két esztendőben Kárpát-medencei szinten nagyot léptünk előre” – fogalmazott. Az 

államtitkár ugyancsak sikeresnek nevezte a 2016-ra meghirdetett külhoni fiatal magyar 

vállalkozók évét Kárpátalján, ahonnan sok magas színvonalon elkészített pályázat érkezett 

be, ami szerinte a Rákóczi-főiskolának mint szellemi központnak a hatását is jelzi. A 

Kárpát-medence egészét tekintve arányaiban a legjobb pályázatokat Vajdaságból és 

Kárpátaljáról nyújtották be – mutatott rá. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektora beszédében köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és a 

magyar államnak, hogy a kárpátaljai közösség – s nemcsak a magyarok, hanem az ukránok 

– mellé állt. Mint mondta, Kárpátalján számos olyan, magyarországi támogatással 

megvalósuló támogatási program fut, amely több nemzetet érint. Utalt arra, hogy 

fontosnak találták, hogy a beregszászi főiskolán beindított felsőfokú szakképzésben és a 

magyar kormány Kárpátaljának nyújtott gazdaságfejlesztési támogatását megvalósító 

Egán Ede-terven belül szerepet kapjon a helyi magyarság életében nagy jelentőséggel bíró 

mezőgazdaság. Orosz Ildikó elmondta, hogy a most átadott létesítmény közelében folyik az 

oktatási központ építése, amelyhez egy további 50 férőhelyes kollégium fog tartozni. A 

felavatott kollégiumi épület Orosz Ildikó szerint kiváló bázis lesz a Rákóczi-főiskola 

biológus és földrajz szakos hallgatói számára a terepgyakorlatokhoz és a kárpátaljai 

magyar iskolások természetismereti és természetvédelmi táboroztatásához. 

 
 

 

K
á
rp
á
ta
lj
a

  


