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Ülésezett a Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó 
Értekezlet 

Orbán Viktor miniszterelnök szerint Magyarország ma már „egy győztes csapathoz 

tartozik”, mert míg korábban megbélyegzett, kiszorított, kritizált ország volt, addig mára 

„hirtelen” a magyar politika „a győztesek politikája lett”. A következő öt évben 

Magyarország folyamatos erősödésével lehet számolni – jelentette ki a miniszterelnök a 

Magyar Diaszpóra Tanács VI. ülését, illetve a MÁÉRT XV. ülését megnyitó, kormánya 

munkáját értékelő beszédében. Orbán Viktor köszönetet mondott a határon túli magyarok 

vezetőinek, hogy az elmúlt években „az ellenszél ellenére” is „bátran és tiszta szívvel” 

kiálltak az anyaország kormányának politikája mellett. A gazdasági válság kezelésének a 

magyar kabinet által választott módját – vagyis, hogy a teljes megújulás mellett döntöttek, 

és munkaalapú társadalmat építettek ki –, sikeresnek minősítette, megjegyezve: a 

populista jelző nem állja meg a helyét, mert „olyan populizmust még a világon nem láttak”, 

amely államadósság-csökkentéssel, a hiány leszorításával és gazdasági növekedéssel jár. 

Beszélt arról is, hogy Magyarország külpolitikai elszigeteltsége – bár „sokan dolgoztak 

rajta” – nem következett be, mert a magyar külügyminisztérium stílust váltott – és ma már 

megvédi a magyar érdekeket –, a magyarság a határon túl sem hagyta magát, és mert más 

országokban is hasonló változások indultak meg, mint itt. A kormányfő előadásában az 

elmúlt hat év legnagyobb sikerének nevezte a nemzetegyesítést, amit a külhoni 

magyarsággal közösen valósítottak meg. A kormányfő rámutatott: gyenge anyaország nem 

tud jó diaszpórapolitikát sem folytatni, csak az, amelyik erősödik, és növekvő presztízst vív 

ki magának. Az anyaország erősödése ad alapot egy kiváló diaszpórapolitikához – mondta 

Orbán Viktor a világban szétszórtságban élő magyarság szervezeteit tömörítő tanács tagjai 

előtt. A kormányfő ismét bírálta a politikai korrektséget, amely miatt „korlátozva voltunk”, 

mert „ha nemzetről mertünk beszélni, akkor azt nacionalistának minősítették”, ha a 

teremtésről volt szó, akkor „klerikálisak, feudálisak és középkoriak voltunk”, ha pedig a 

családról, egy férfi és egy nő házasságáról beszéltek, akkor azt „szexistának vagy 

homofóbnak” bélyegezték. Szólt az EU bővítéséről, kijelentve: Szerbia, Montenegró és 

Macedónia felvétele az unióba magyar nemzeti és összeurópai érdek. Kiemelte: újabb és 

újabb erőforrásokra van szükség, és újabb bővítés nélkül az unió nem tudja magát 

megújítani. Megjegyezte ugyanakkor, hogy erre „az esély ma nem túl jó”, az EU-ban 

„bővítési fáradtságnak” nevezik azt az állapotot, amikor leginkább befejeznék az unió 

folyamatos „alakítgatását”, arra az ösztönre hallgatva, hogy először mentsék meg azt, ami 

már megvan, ahelyett, hogy állandóan bővítenek. Ez logikus gondolatnak tűnik, de a 

politikában ez esetben nem érvényes – mondta a kormányfő. Kitért arra is, hogy 

Magyarország sikeres szomszédokban érdekelt, térségként tud megerősödni és 

felemelkedni. Orbán Viktor úgy fogalmazott: sikertelen szomszédok között sikeresnek 

lenni meglehetősen nehéz. Ezzel összefüggésben elemi érdeknek nevezte, hogy a V4-ek 

minden tagjának pozíciója megerősödjön. A V4-ekkel olyan közösséget találtak, amelyben 
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bizalom van, dinamika, erő, és amely Európa gazdasági növekedésének a javát adja az 

elkövetkező időszakban. Ezzel Magyarország gazdasági sikereinek külső környezete 

létrejött – mutatott rá Orbán Viktor. Azt is mondta, hogy Közép-Európának az Árpád-házi 

királyok, de legalábbis Mátyás király óta nem volt akkora befolyása európai ügyekre, mint 

most, amikor a visegrádi országok közösen képviselik stratégiai érdekeiket az EU-ban. 

Megemlítette az ukrán-magyar kapcsolatokat is, amelyek „felívelő pályára” állhatnak, a 

szerb-magyar kapcsolatokról pedig úgy nyilatkozott: régen voltak olyan 

kiegyensúlyozottak, ha egyáltalán voltak valaha is, mint most. 

 

Semjén: a honosítás kezdete óta 920 ezer új állampolgár lett 

A honosítás kezdete óta 920 ezerrel bővült a magyar állampolgárok száma - mondta 

Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra 

Tanács ülésének szünetében tartott sajtótájékoztatón szerdán Budapesten. Közlése szerint 

a diaszpórában közel 100 ezer az úgynevezett állampolgársági megállapítások a száma, és 

emellett 820 ezren vannak, akik honosítással magyar állampolgárságot szereztek. A 

miniszterelnök-helyettes megerősítette, hogy tartani fogják ígéretüket és a ciklus végére 

meglesz az egymillió új magyar állampolgár. Beszámolt arról is, hogy negyven ország 

diaszpóra gyakorlatát tekintették át, kiemelve abból a leghasználhatóbb elemeket. Szólt 

arról a diaszpóra stratégiáról is, amit várhatóan tanácskozáson fogadnak majd el, ennek 

része lesz diaszpóra központ létrehozása, a magyar nyelv tanításának erősítése és a 

gazdasági-diplomáciai kapcsolatok erősítése. Semjén Zsolt kitért a Kőrösi Csoma Sándor 

programra, amelynek célja a diaszpóra magyarságának segítése. A program keretében 

immár 100 ösztöndíjast küldenek ki, akik többek között magyar nyelvet, néptáncot 

tanítanak. A cél a gyökerében emigráns szervezetekből olyan magyar szervezetek 

létrehozása, ami minden magyar otthona lehet – mutatott rá a kormányfő helyettese. 

Beszélt a Mikes-programról is, amelynek lényege a hagyatékok összegyűjtése. Ezek közül a 

rendkívüli értékek gyűjteményekbe kerülnek, a többit kárpátaljai iskoláknak küldik el. 

Szintén a magyarság értékeinek számbevételét célozza a Julianus-program – jelezte, s 

felhívta a figyelmet a Nemzeti Regiszterre is, ahol magyar és angol nyelven lehet 

tájékozódni. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: míg a Kádár-rendszer idején a diaszpórát 

ellenségnek, majd mostohagyereknek tartották, a mostani kormány családtagként tekint 

rá. Rögzítette: a magyar kormány számára minden magyar egyaránt fontos felekezettől, 

világnézettől függetlenül. Egyúttal azonban azt is jelezte, hogy a diaszpóra szervezetek 

esetleges vitáiban a magyar állam és kormány nem kíván igazságot tenni. Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, hogy a tanács immár hatodik alkalommal 

ült össze. 2011-ben még 49 szervezet vett részt munkájában, a mostani ülésen 76 

tömörülés képviselői vannak jelen. A testület négy kontinentális és egy interkontinentális 

szekciót működtet, s közreműködnek tevékenységében az egyházak és a cserkészek is. 

Reményei szerint a jövőben tovább bővül a részt vevő tagszervezetek, illetve képviselők 
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száma. Az államtitkár kitért arra is, hogy a következő években szeretnék a diaszpóra 

magyarságát ezer szállal kötni a Magyarországhoz. Ehhez erős anyaországra van szükség, 

olyanra, amelyikre a Kárpát-medencében és a diaszpórában élők is feltekintenek. 

 

MDT-zárónyilatkozat: Diaszpóra Központ jön létre 

Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ jöhet létre, külön hangsúly kerül az oktatás 

fejlesztésére – többek között ezt tartalmazza a Magyar Diaszpóra Tanács zárónyilatkozata, 

amelyet a testület szerdai budapesti ülésén fogadtak el a résztvevők. A dokumentumban a 

felek üdvözlik a Magyar diaszpórapolitika – Stratégiai irányok című dokumentum 

elkészítését. Az anyag a diaszpóra kapcsán a nemzetpolitikai stratégiai dokumentumban 

megfogalmazott célok teljesülése érdekében megvalósult intézkedéseket foglalja össze. A 

működő nemzetközi gyakorlatokkal összehasonlítva értékeli a magyar diaszpórapolitika 

eddigi eredményeit, valamint meghatározza annak fejlesztési irányait.  A résztvevők 

egyetértenek a négy kitörési ponttal: a Magyar Emigrációs és Diaszpóra Központ 

létrehozásával, az anyaország és a diaszpóraközösségek közötti gazdasági kapcsolatok 

erősítésével, a diaszpóradiplomácia megerősítésével, és az oktatásfejlesztés fontosságával. 

Bíznak abban, hogy a dokumentum segítségével új lendületet vehet a diaszpóráról való 

gondolkodás, amelynek eredményeképpen további közös kezdeményezések indulhatnak 

el. Az MDT résztvevői üdvözlik a Kőrösi Csoma Sándor Programot, a Mikes Kelemen 

Programot, valamint a Julianus Program folytatását. 

 

MÁÉRT-zárónyilatkozat: 2017 a külhoni magyar családi 
vállalkozások éve lesz 

2017 a külhoni magyar családi vállalkozások éve lesz – ebben állapodtak meg a Magyar 

Állandó Értekezlet résztvevői. A dokumentumban a december 11-i romániai parlamenti 

választásokon való minél nagyobb részvételre és az RMDSZ magyar összefogás listájának 

támogatására biztatják az erdélyi magyarokat. A dokumentumban egyúttal sikeresnek 

minősítették a 2016 a külhoni magyar fiatal vállalkozók éve programot, amely folytatta a 

gazdaságpolitikai szemléletmód megerősítését a magyar nemzetpolitikában. Kitértek arra 

is, hogy örvendetesnek tartják az egyszerűsített honosítással és az állampolgárság 

megállapításával élő külhoni magyarok számának növekedését, és támogatásukról 

biztosítják a Kárpát-medencei magyar közösségek autonómiatörekvéseit. Határozottan 

kiállnak továbbá a külhoni magyarságot megillető jogok és szabadságjogok biztosítása 

mellett. Üdvözlik a Petőfi Sándor program folytatását, amelynek keretében idén 51 

ösztöndíjas segíti a szórványban működő magyar szervezetek munkáját, és sikeresnek 

tekintik a Márton Áron életét és rajta keresztül a 20. századi diktatúrák kegyetlenségeit 

bemutató emlékévet. Örömüket fejezik ki, hogy a magyar kormány külön programot indít 

a Kárpát-medencei óvodák építésére és fejlesztésére. A magyarországi tulajdonú cégek 
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segítségét kérik abban, hogy a szomszédos országok magyarlakta területein az ügyfeleikkel 

történő szóbeli és írásbeli kommunikációban is biztosítva legyen a magyar nyelvhasználat. 

Erdély tekintetében megdöbbentőnek és a jogállamisággal összeegyeztethetetlennek 

tartják romániai magyarságot sújtó jogfosztásokat, hatósági intézkedéseket, határozottan 

tiltakoznak a romániai magyarság választott képviselőit sújtó hatósági önkény ellen. 

Aggasztónak találják az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának lassú menetét, és 

határozottan tiltakoznak a magyar nyelv- és szimbólumhasználatot korlátozó hatósági 

fellépések ellen. A MÁÉRT Felvidék tekintetében üdvözli, hogy a vegyes bizottság 

keretében újraindult a párbeszéd a két ország között a kisebbség helyzetéről. 

Szorgalmazzák az oktatási intézmények finanszírozási reformját oly módon, hogy az 

többletforrásokat teremtve biztosítsa a magyar iskolák esélyegyenlőségét. Határozottan 

kiállnak amellett, hogy a szlovák parlament úgy módosítsa az állampolgársági törvényt, 

hogy ne fenyegesse az állampolgárság elvesztése azon magyar nemzetiségű polgárokat, 

akik magyar állampolgárságot szereznek. Üdvözlik, hogy az elmúlt egy esztendőben 

Szerbiának négy csatlakozási tárgyalási fejezetet sikerült megnyitnia. Kiemelt 

jelentőségűnek tartják, hogy a szerb kormány által elfogadott Kisebbségi Akcióterv a 

kisebbségek képviselőinek bevonásával készülhetett el. Kárpátalját illetően bíznak abban, 

hogy Ukrajnában helyreáll a béke és az ország olyan demokratikus jogállammá válik, ahol 

teljes körűen biztosítják a nemzetiségek kulturális, oktatási, nyelvi, közösségi jogait. 

Üdvözlik a kárpátaljai magyar közösség életfeltételeinek javítása és intézményeinek 

fenntartása érdekében indított programok folytatását, amelyek hozzájárulhatnak az 

elvándorlás csökkentéséhez. Reményüket fejezik ki a tekintetben, hogy az ukrajnai 

közigazgatási reform megvalósítása során figyelembe veszik a nemzetiségi arányokat. 

Szorgalmazzák egy magyarlakta vidékeket magában foglaló közigazgatási egység 

létrehozását is. Üdvözlik, hogy a magyar kormány támogatásával 2017-ben megkezdődhet 

a horvátországi magyarok gazdaságfejlesztési programjának megvalósítása. Bíznak abban, 

hogy a fejlesztések hozzájárulhatnak a horvátországi magyarság szülőföldön maradásához. 

Muravidék tekintetében üdvözlik, hogy 2017-től a magyar kormány biztosítja a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) által kidolgozott gazdaságfejlesztési 

program elindításához szükséges anyagi forrásokat - tartalmazza a dokumentum. 

 

Kövér László bízik a magyar–román államközi viszony javulásában 

Kövér László szerint a december 11-én tartandó romániai választás után a román–magyar 

államközi viszonyban is pozitív változás állhat be. Az Országgyűlés elnöke az RMDSZ 

kolozsvári székházában Kelemen Hunor szövetségi elnökkel közösen tartott 

sajtótájékoztatóján beszélt erről. Kövér László kijelentette: az államközi kapcsolatok 

előmozdításában számít azokra a magyarokra, akik a decemberi választások nyomán 

mandátumot szereznek a bukaresti parlamentben. Úgy vélte: a személyes szerepvállalása a 
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romániai választási kampányban azt a támogatást fejezi ki, amelyet a Fidesz és a KDNP ad 

az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) közös listaállításában megvalósult magyar 

összefogáshoz. A házelnök szerint a mostani romániai választások sorsdöntő fontosságúak 

az erdélyi magyarság számára. „Ahhoz, hogy a jogaikat érvényesíthessék, megvédhessék 

azoktól a kísérletektől, amelyek ezek korlátozására irányulnak, vagy, adja Isten, a jogaikat 

bővíthessék a román partnerekkel együttműködve, az szükséges, hogy a bukaresti 

parlamentben minél nagyobb létszámú frakcióval rendelkezzen a magyar közösség” – 

fogalmazott. Újságírói kérdésre válaszolva hasznosnak találta a hétfő esti 

székelyudvarhelyi vitát is, amelyen az RMDSZ és az MPP összefogásának a bírálóival 

kellett szembesülnie. Kijelentette: reményei szerint nem a személyét, hanem a véleményét 

fogadták kritikusan Székelyudvarhelyen. Úgy vélte: egy vitában a másik álláspontjának az 

őszinte mérlegelése az első lépés a megegyezés irányába, és ez az első lépés megtörtént 

Székelyudvarhelyen. „Örülök, hogy vállalkoztam erre az útra, és úgy érzem, hogy nem 

jöttem hiába” – jelentette ki Kövér László. Kelemen Hunor úgy vélte: erkölcsi kötelesség 

volt a magyar összefogás, és minden adott ahhoz, hogy a magyarságnak erős képviselete 

legyen a bukaresti törvényhozásban. „Akkor tudunk sikeresek lenni, ha alapvető 

kérdésekben egy irányba lépünk, cselekszünk” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. 

Kijelentette: az RMDSZ meggyőző jelöltekkel, megújult csapattal, és olyan programmal 

vág neki a választásoknak, amely a magyaroknak is jó, és az egész romániai társadalom 

kérdéseire is jó válaszokat ad.Kelemen Hunor kijelentette: az RMDSZ érdekelt abban, 

hogy folytassa az együttműködést a Fidesszel és a magyar kormánnyal. Kövér László 

erdélyi látogatása kedden Nagyváradon és a Szatmár megyei Kaplonyban folytatódik. 

Kövér László szerint a bukaresti parlamenti mandátumot szerző magyar politikusoknak 

mindent meg kell tenniük azért, hogy az erdélyi magyarság autonóm módon dönthessen az 

oktatásáról, de legalábbis az eddigiekhez képest nagyobb befolyásra tegyen szert a jövője 

formálásában. Az Országgyűlés elnöke minderről azt követően beszélt hétfőn, hogy a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem csíkszeredai épületében az erdélyi magyar 

nyelvű oktatásról szóló kerekasztal-beszélgetésen vett részt oktatási szakemberekkel, 

politikusokkal – írja az MTI. Kövér László szerint az erdélyi magyar nyelvű oktatás 

problémáinak egy része abból fakad, hogy a közösségnek nincsen lehetősége gondoskodni 

arról, hogy az oktatási rendszere a közösségnek a szülőföldön magyarként való 

megmaradását szolgálja. Hozzátette: olyan oktatási kérdések is szóba kerültek a 

beszélgetésen, amelyek az egész világ oktatásügyére, vagy az egész közép-európai régióra, 

így Magyarországra is érvényesek. Az Országgyűlés elnöke Ráduly Róbert csíkszeredai 

polgármesterrel közösen tartott rövid sajtótájékoztatót. Kijelentette: ezzel azt is jelezni 

szeretné, hogy a magyar kormány mindig ki fog állni azon közösségi vezetők mellett, akiket 

megítélése szerint a magyarság érdekéért történő kiállásuk miatt ér retorzió. Az 

Országgyűlés elnöke arra is kitért, hogy háromnapos erdélyi körútjával azt szeretné 

elősegíteni, hogy az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) összefogása mögé a magyar 

választók is beálljanak. Hozzátette, az erdélyi magyar emberek jelenlegi helyzetében az 

összefogás, az együttműködés, a bukaresti képviselet megerősítése az egyedüli lehetőség, 
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mert azok a problémák, amelyekkel a magyarság szembesül, és amelyeket évek óta maga 

előtt görget, a bukaresti képviselet nélkül nem oldhatók meg. 

 

Kelemen a MÁÉRT-on: a politikának az emberekről és a jövőről kell 
szólnia mindenek előtt 

Kelemen Hunor szövetségi elnök a MÁÉRT XV. plenáris ülésén, Budapesten értékelte az 

erdélyi magyar közösség helyzetét, illetve az elkövetkező időszak kihívásairól is beszélt. 

„Úgy gondolom, 2016 nem csak nehéz és gondokkal teli esztendő volt, hanem valóban 

sorsfordító jelentősége is lehet a december 11-i parlamenti választásoknak. Ennek az évnek 

a közepén önkormányzati választások voltak Romániában, és ebbe úgy vágtunk  bele, 

hogy az előző években számos önkormányzati vezetőnket meghurcolták, közösségünket 

támadások érték, a székely zászlótól a kétnyelvű feliratokon át a magyar iskolahálózatig 

sok minden áldozatul esett. Ilyen körülmények között sikerült megerősítenünk az 

önkormányzati képviseletünket, visszaszereztük Szatmárnémetit, két megyei 

önkormányzat helyett június óta ma már öt megyét vezetnek az RMDSZ politikusai. Ez azt 

mutatja, hogy a nehéz körülmények között lévő erdélyi magyarságnak sikerült talpon 

maradnia, a közösségi lét alapjai erősek, és a szülőföldjükön akarnak építkezni a magyar 

emberek. Másképpen nem ez lett volna az eredmény” – hangsúlyozta felszólalásában az 

RMDSZ elnöke. Hozzátette, rögtön az önkormányzati választások után elkezdték a 

felkészülést a parlamenti választásokra, amelyekre egy bő hét múlva kerül sor, december 

11-én. „Két olyan fontos döntést hoztunk meg, amely azt mutatja, hogy értjük az idők 

szavát, hogy előre tekintünk – a politikának az emberekről és a jövőről kell szólnia 

mindenek előtt. Ezért az MPP-vel kötött 2014-es egyezségünk ma eljutott oda, hogy az 

RMDSZ listáin megvalósult az összefogás: a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és a 

Magyar Polgári Párt politikusai a parlamenti választásokon közösen indulnak. Én ezt 

előzménytelen és fontos döntésnek tartom, és azt is kihangsúlyoznám, hogy ez nem volt 

egyszerű egyik fél számára sem. De mivel a közösség érdeke a legfontosabb, erkölcsi 

kötelességünknek éreztük ezt a döntést meghozni, és együtt indulni a parlamenti 

választásokon. A másik ehhez hasonlóan fontos döntésünk a tömb-szórvány közötti belső 

szolidaritás megerősítése volt. Székelyföldön, Hargita megyében befutó helyet 

biztosítottunk egy szórványpolitikusnak a listánkon, hiszen a legutolsó parlamenti 

választáson is 52 000 szavazatot kaptunk olyan megyékből, ahol nem tudunk parlamenti 

képviseletet biztosítani”- ismertette Kelemen Hunor. Arról is beszámolt, hogy ebben az 

évben két olyan árnyékjelentést készített a Szövetség, amelyben arra mutattak rá, hogy 

milyen helyzetben van a kisebbségi jogok érvényesítése. A román kormány mindkét ország 

jelentés leadásával több mint két évet késett, így az RMDSZ által készített árnyékjelentések 

a 2010-2016-os periódusban leltározzák fel az erdélyi magyar közösséget ért jogsértéseket, 

ezeket a múlt héten Strasbourgban is bemutatta az RMDSZ elnöke. „A konklúziónk az, 

hogy Románia a kisebbségi jogok érvényesítése terén nem minta ország, ahogyan azt a 
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román külügyminisztérium állítja, hanem pontosan az ellenkezője” – hangsúlyozta 

Kelemen Hunor. Kelemen Hunor kijelentette, az 1918-as egyesülés száz éves évfordulója a 

román politikai osztályt valószínűleg egy nagykoalícióba tömöríti a parlamentben, ezért az 

erdélyi magyarságnak az az érdeke, hogy az RMDSZ megkerülhetetlen legyen a román 

politikában. Ezért fontos az, hogy a 100 éves évfordulón az erdélyi magyarság egységes 

nemzeti közösségként lépjen fel, legyen képes arra, hogy talpon maradjon, hogy a 

szülőföldjén építkezzen, ebben segített az elmúlt időszakban is a magyar kormány és a 

FIDESZ-KDNP pártszövetség. 

 

Fennállásának 25. évfordulóját méltatta és tisztújító közgyűlést 
tartott a KMPSZ Beregszászban 

Negyedszázados működését értékelte és tisztújító, XXIV. közgyűlését tartotta a Kárpátaljai 

Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) szombaton Beregszászban. Az 1991-ben alakult 

pedagógus érdekvédelmi szervezet elmúlt negyedszázados tevékenységére visszatekintő 

beszámolójában Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta: az utóbbi évek magyar 

állami támogatásának köszönhetően számos kárpátaljai magyar oktatási-nevelési 

intézmény megújult, kapott korszerű felszerelést, és rendeződött az egyházi líceumok 

finanszírozásának kérdése. A kárpátaljai magyar gyermekek érdekeit szolgáló anyaországi 

oktatási-nevelési, étkeztetési, üdültetési támogatás, a pedagógusok bérkiegészítése 

nagyban segítette a kárpátaljai magyar iskolahálózat fennmaradását – tette hozzá. A 

KMPSZ-elnök szerint aggodalomra ad okot, hogy a regionális nyelvekről szóló ukrán 

törvény megvalósítása terén nem történt előrelépés, sőt annak érvényességét vizsgálja az 

ukrán alkotmánybíróság, s az új oktatási törvény tervezetének jelenlegi formájában 

történő elfogadása esetén jelentős mértékben csorbulnának a nemzeti kisebbségek jogai az 

anyanyelven történő oktatáshoz. Sértőnek mondta a szakember a kárpátaljai magyar 

közösségre nézve, hogy míg az orosz nyelv vizsgatárgy lehet az emelt szintű érettségin, 

addig az anyanyelvi érettségi nem biztosítják más nemzetiségek számára. „Az utóbbi évek 

intézkedései az ukrajnai magyar kisebbség tagjait másodrendű állampolgárokká teszik” – 

mutatott rá. Ennek kapcsán emlékeztetett arra, hogy a KMKSZ elmúlt 25 éve állandó 

tiltakozásokkal telt. Orosz Ildikó súlyos problémának nevezte, hogy a válságos ukrajnai 

gazdasági helyzet, a magyarországi viszonylatban rendkívül alacsony bérek miatt sok 

kárpátaljai magyar pedagógus az anyaországban vállal munkát, egyes iskolákból a tanári 

kar fele távozott a mostani tanévben. Az idei októberi állapotok szerint a 98 kárpátaljai 

magyar iskolából a nyár folyamán 221 tanár távozott, s a mai napig betöltetlen 115 

álláshely – fejtette ki, megjegyezve, hogy a magyar oktatási intézményeknek összesen 137 

különböző tantárgyakat oktató pedagógusra lenne szükségük. A közel 2800 tagot számláló 

KMPSZ elnöke szerint a pedagógus-elvándorlásnak egy kárpátaljai magyar pedagógus 
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életpálya-modell kidolgozásával és bevezetésével lehetne elejét venni. Ennek az 

előkészítése anyaországi segítséggel hamarosan elkezdődik – fűzte hozzá. Orosz Ildikó 

köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak, Magyarországnak és minden anyaországi 

szervezetnek a kárpátaljai magyar iskolahálózat fenntartásához nyújtott sokrétű 

támogatásért. A KMPSZ 25 éves tevékenységét méltató köszöntőjében Brenzovics László, a 

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

egyben a pedagógus érdekvédelmi szervezet alapító tagja azt hangsúlyozta, hogy nagyrész 

a KMPSZ negyedszázados lankadatlan küzdelmének köszönhető, hogy az ukrajnai nemzeti 

közösségek közül egyedül a magyaroknak van az óvodától az egyetemig terjedő, teljes 

értékű anyanyelvű oktatási rendszere. Szerinte a KMPSZ-nek múlhatatlan érdemei vannak 

a kárpátaljai magyar iskola- és óvodahálózat működőképességének fenntartása mellett a 

beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola létrehozásában is. A KMKSZ 

elnöke köszönetet mondott a kárpátaljai magyar pedagógusoknak a szerinte „hőstettel 

felérő” munkájukért, és azért, hogy a létbizonytalanság ellenére is kitartanak hivatásuk 

szülőföldön való gyakorlása mellett. Brenzovics László külön méltatta a KMPSZ-t vezető 

Orosz Ildikó tevékenységét, akinek „szilárd jellemével, küzdeni akarásával és tudásával 

kulcsszerepe volt az elmúlt 25 év eredményeinek elérésében”. A fórumot levélben 

köszöntötte Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára, aki a többi között kiemelte: „a magyar kormány évről évre megtapasztalja, 

hogy Kárpátalján a KMPSZ értő és jelentős stratégiai partner a közös oktatási 

programjaink lebonyolításában. Az olyan alkalmak, mint a mostani is, adnak alkalmat 

arra, hogy köszönetet mondjunk ezért a megfeszített, célra vezető munkáért, pedagógus 

szövetség közösségformáló, érdekérvényesítő tevékenységéért”. A közgyűlés küldöttei, akik 

a következő négy évre ismét Orosz Ildikót választották meg a KMPSZ elnökévé, több mint 

20 javaslatot tartalmazó nyilatkozatot fogadtak el. A KMPSZ egyebek mellett 

indítványozza egy kárpátaljai magyar pedagógus életpálya-modell kidolgozását, amit 

szerinte a magyar kultúrához és a magyar nyelvű oktatás minőségéhez hozzáadott érték és 

teljesítményhez kötött támogatásként kellene meghatározni. A Kárpátalján veszélybe 

került szórványoktatás megőrzése érdekében a pedagógus szövetség azt javasolja, hogy 

hozzanak létre a Petőfi-program keretében olyan alprogramot, amelyen belül olyan 

pedagógusok pályázhatnának, akik szülőföldjükön, saját településüktől 50-150 kilométerre 

hajlandók lennének munkát vállalni. 
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