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Orbán Viktor Szatmáron: ne lehessen átnézni a magyarokon! 

Minél nagyobb arányú részvételre biztatta a romániai magyarságot a vasárnapi parlamenti 

választásokon Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön Szatmárnémetiben, miután 

tárgyalt Kelemen Hunorral, az RMDSZ elnökével. „Azt szeretném, ha nem lehetne átnézni 

a magyarokon” – mondta a közös sajtótájékoztatón a kormányfő, hangsúlyozva: a 

romániai magyaroknak ki kell állniuk az érdekeikért. A román–magyar együttműködés 

minőségét is jelentősen befolyásolja a romániai magyar közösség ereje – tette hozzá. 

Kijelentette azt is: Magyarország egy sikeres Romániában érdekelt. Jelezte, hogy ma a 

romániai magyar közösség környékén és az őt körülvevő román politikai világban vannak 

olyan jelenségek, amelyek fenyegetettséget jelentenek. „Úgy érezzük, hogy nem mindig 

kapják meg az itt élő magyarok az őket megillető tiszteletet, és úgy érezzük, hogy a 

fejlődésük elől nem segít a román hatalom minden lehetséges akadályt eltávolítani” – 

fejtette ki. A miniszterelnök szerint azonban ha Románia „megfelelő politikai vezetést” 

választ magának, és a magyar kormányban is meglesz a hajlam az együttműködésre, akkor 

annak a Romániában élő magyar közösség is előnyét fogja látni.  Kijelentette azt is: 

Magyarország sikeres Romániában érdekelt. Ez felebaráti okokból is így van, valamint 

azért is, mert szomszédos országok lévén „Románia sikere felértékeli Magyarországot is” 

0ľ jegyezte meg. Orbán Viktor egyúttal gratulált Kelemen Hunornak, hogy „az adott 

körülmények között létrehozható legszélesebb összefogást teremtette meg” a választásra. 

„Összefogni mindig jobb, mint széthúzni” – hangoztatta. A miniszterelnököt a román 

média egyik képviselője megkérdezte arról, hogy Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter eltiltotta a magyar diplomatákat a részvételtől a december 1-jei román 

nemzeti ünnepi alkalmakon. Erre Orbán Viktor azt felelte: az őszinteség a legjobb módszer 

akkor is, ha kényes ügyekről van szó, márpedig ez diplomáciailag egy kényes kérdés, „de 

még mindig jobb az őszinteséggel együtt járó konfliktust vállalni, mint kétszínűnek lenni”. 

„Miután december 1-jén a magyaroknak nincs mit ünnepelni, hát nem ünnepelnek” – 

mondta, helyesnek nevezve a magyar diplomácia döntését, amikor „az egyenes utat 

választotta”. Románia 1990-ben tette meg nemzeti ünnepévé december elsejét: 1918-ban 

ezen a napon rendezték meg Gyulafehérváron azt a román nemzetgyűlést, amelynek 

résztvevői kimondták Erdély egyesülését a Román Királysággal. A kormányfő a 

tájékoztatón beszámolt arról is, hogy a megbeszélésen – amelyen részt vett Kereskényi 

Gábor polgármester is – áttekintették Szatmárnémeti helyzetét. A polgármester fontosnak 

nevezte – idézte szavait –, hogy a határhoz közeli várost közvetlenül „rákössék” a 

magyarországi és ezen keresztül az európai autópálya-rendszerre. Ez egy 35-40 

kilométeres sztrádaszakasz megépítését jelenti Magyarországon a határig – jelezte Orbán 

Viktor, hozzáfűzve, a közeljövőben Budapesten meg is kezdik az útvonal megtervezését és 

kivitelezését. Kelemen Hunor – a magyar összefogást hirdető molinó előtt – arról beszélt, 

hogy egy nagy győzelem erős parlamenti képviseletet jelentene a romániai magyarságnak a 

bukaresti törvényhozásban. „Amikor a közös dolgainkról van szó, akkor összefogunk, 

akkor félreteszünk mindent, ami a múltban bennünket esetleg elválasztott” – mondta. Az 
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RMDSZ elnöke sorsdöntőnek nevezte a közelgő választást, ugyanis – magyarázta – a 

következő években jelentős reformok várhatók, például a közigazgatásban és az 

oktatásban, vagyis olyan kérdésekben születhetnek döntések, amelyek a romániai magyar 

közösségnek is hosszú évtizedekre meghatározzák az életét. „Ezért azt szeretnénk, hogy 

bele tudjunk szólni a döntésekbe, hogy ne lehessen megkerülni azt az 1,3 millió magyar 

embert, aki Romániában él” – hangsúlyozta a politikus. A találkozót a szatmárnémeti 

Kossuth-kertben lévő Zöld Házban tartották, ahol több helybéli is meghallgatta a közös 

sajtótájékoztatót. 

Dacian Cioloș román miniszterelnök szerint „illetlenek”, és „nem elegánsak” azok a 

kijelentések, amelyeket Orbán Viktor miniszterelnök tett Szatmárnémetiben, illetve azok, 

amelyeket korábban más magyar vezetők tettek Románia nemzeti ünnepével kapcsolatban 

– közölte Liviu Iolu román kormányszóvivő egy csütörtöki sajtótájékoztatón. Hozzátette: a 

magyar kormányfő nyilatkozata nyilvánvalóan politikai célokat szolgál és a „választási 

logikát” követi. „Cioloș miniszterelnök úgy véli, hogy a magyar kormányfőnek 

visszafogottabban kellene megnyilvánulnia. A nemzeti jelképek iránti tisztelet szervesen 

hozzátartozik annak az Európai Uniónak és NATO-nak az alapértékeihez, amelynek mind 

Románia, mind Magyarország tagja” – mondta a kormányszóvivő. 

 

Romániai választások - A részeredmények szerint hatpárti 
parlament alakul 

Hatpárti palament alakulhat Romániában a vasárnapi választásokat követően, amelyeket 

nagy fölénnyel nyert meg a Szociáldemokrata Párt (PSD) – derült ki a Központ Választási 

Bizottság (BEC) honlapján közzétett részeredményekből. A BEC honlapjára az éjszaka 

folyamán a voksolás után készült jegyzőkönyvek 94 százalékát töltötték fel, miután 6,8 

millió szavazatot számoltak meg a leadott 7,2 millió közül. A szavazási részvételi arány 

39,5 százalékos volt. Az előző esti exit pollok után a részeredmények is igazolják, hogy 

magabiztosan átlépi az ötszázalékos parlamenti küszöböt az RMDSZ színeiben indult – a 

Magyar Polgári Párt két jelöltjét is parlamentbe juttató – magyar összefogás. Az RMDSZ-

listára a voksok 6,35 százalékát adták, ami nagyjából megfelel a magyarság országos 6,5 

százalékos számaranyának. A Szociáldemokrata Párt több mint 46 százalékkal nyerte meg 

a választásokat, és szabadelvű szövetségese, az ALDE is kényelmesen bejut a parlamentbe 

6,1 százalékkal. A baloldalon így meglesz a kormányalakításhoz szükséges parlamenti 

többség. A jobboldalon a Nemzeti Liberális Párt (PNL) 20 százalékon áll, az 

internetgeneráció lázadóit tömörítő, idén alakult Mentsétek meg Romániát Szövetség 

(USR) pedig 8,4 százalékot ért el. A szavazóhelyiségekből kilépők megkérdezésén alapuló 

felmérésben még kérdéses volt, de már a részeredmények szerint bejut a bukaresti 

parlamentbe a Traian Basescu volt államfő vezette Népi Mozgalom Párt (PMP) is, amely az 

adatok 94 százalékának feldolgozása után 5,05 százalékon áll. Így viszonylag kevés – be 

nem jutott pártra adott – szavazatot kell újraosztani, és nem valószínű, hogy a 
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szociáldemokraták 46 és fél százaléka 50 fölé emelkedjen. Liviu Dragnea, a 

szociáldemokrata párt elnöke győzelmi beszédében vasárnap bejelentette, hogy pártja 

igényt tart a kormányzásra, és a Calin Popescu Tariceanu vezette liberális ALDE-val akar 

koalícióra lépni. A román médiában megszólaltatott elemzők szerint nem kizárt, hogy az 

RMDSZ-t is megpróbálják bevonni a megalakítandó baloldali kormányba. 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet igazgatója szerint az RMDSZ jó eredménye a romániai 

választásokon a Magyar Polgári Párttal történő összefogás mellett a fiatalításnak és annak 

is köszönhető, hogy számos konkrétumot fogalmaztak meg kampányukban. Kántor Zoltán 

az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt hétfőn az előző napi voksolás 

eredményeit értékelve kiemelte, hogy nemcsak általános szlogeneket lehetett hallani, 

hanem oktatási, nyelvhasználati jogokról, gazdasági fejlesztésekről, autópálya-építésről is 

szó esett. Ugyanakkor a magyarellenes lépések is mobilizálták a magyarságot, ez is 

közrejátszott a jó eredményben, az elért 6,2-6,3 százalékban – mutatott rá. Illyés Gergely, 

a kutatóintézet munkatársa kiemelte, hogy az előző választási rendszer bizonytalan és 

kiszámíthatatlan volt, a mostani voksolásra ugyanakkor visszatértek a listás, arányos 

rendszerhez. Az új választási törvény jóval kiszámíthatóbb – vélte. Az elemző jelezte, csak 

2008-ban volt némileg alacsonyabb a mostani 39,4 százaléknál a részvétel. Hozzátette: a 

hét erdélyi megyében a részvétel meghaladta a négy évvel ezelőttit, az erdélyi városok 

közül Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen magasabb volt, mint az országos átlag, 

Kézdivásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön némileg elmaradt. Kántor Zoltán problémaként 

jelölte meg a választási hajlandóság hiányát, mint mondta, ezzel szembesülnek Felvidéken, 

Délvidéken is. Illyés Gergely az eredményeket értékelve elmondta: az RMDSZ mintegy 450 

ezer szavazatot szerzett, ezzel a négy évvel ezelőtti és a 2008-as eredményét is 

megjavította. Az RMDSZ-nek 22-23 fős parlamenti frakciója lesz és 9 szenátora, ezzel a 

román parlament negyedik legnagyobb képviselőcsoportjával bír majd. 

Meghozta eredményét a magyar összefogás, a jövőben erős képviselete lesz az erdélyi 

magyarságnak a román törvényhozásban – így reagált a román parlamenti választások 

eredményére közleményében Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, a KDNP elnöke. A 

politikus hangsúlyozta, „ez a nagyszerű eredmény visszaigazolta, hogy a magyarság 

sorskérdéseiben erkölcsi parancs az összefogás, és nem engedhető meg a széthúzás”. 

Semjén Zsolt hozzátette: „köszönet illet minden felelősen gondolkodó, nemzetünkért, 

erdélyi közösségünkért cselekvő magyart, aki szavazatával hangsúlyos képviselethez 

juttatta képviselőinket Bukarestben”. Az RMDSZ az urnazáráskor közzétett exit poll 

felmérések szerint a szavazatok több mint hat százalékát szerezte meg, átlépve ezzel az 

ötszázalékos parlamentbe jutási küszöböt. Mint ismeretes, az RMDSZ jelöltlistáin a 

Magyar Polgári Párt (MPP) néhány jelöltje is helyet kapott. 
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Bukarest „európai értékeket” kér számon Budapesten 

Nincsenek összhangban a Románia által is védett európai értékek szellemiségével a 

budapesti hivatalosságok nyilatkozatai, amelyek értelmében a Románia és Magyarország 

közötti diplomáciai kapcsolatok 2012 óta romlottak meg – mondta szerdán Ionuţ Vâlcu, a 

román külügyminisztérium szóvivője Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes és 

Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfői nyilatkozatára 

reagálva.  A román külügyi szóvivő azt is közölte, hogy az erre vonatkozó álláspontot a 

tárca a magyar félnek is eljuttatta. „Álláspontunkat egyértelműen jeleztük diplomáciai 

forrásokon, így Magyarország bukaresti nagykövetén keresztül, de Lazăr Comănescu 

külügyminiszter is jelezte magyar kollégájának a NATO-külügyminiszterek tanácskozásán” 

– közölte a szóvivő. Vâlcu emlékeztetett: Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 

külügyminiszter nemrég úgy nyilatkozott, Románia stratégiai partnernek számít 

Magyarország számára. „Reméljük, a kijelentésben foglaltak a konkrétumok és a tettek 

szintjén is megvalósulnak. Folyamatosan a 21. század irányába kell előrenéznünk, a 21. 

század értékeinek szellemében” – tette hozzá a szóvivő. Arra a kérdésre, hogy bekérette-e a 

román külügy a bukaresti magyar nagykövetet, közölte: az üzenetet a bejáratott 

diplomáciai csatornákon keresztül továbbították, közvetlenül a nagykövetnek. A szóvivő 

szerint „Románia továbbra is elkötelezett a Magyarországgal fennálló stratégiai partnerség 

építése mellett." 

 

Áder és Kiska: sosem voltak még ilyen jók a magyar-szlovák 
kapcsolatok 

Sosem volt még olyan jó a magyar-szlovák gazdasági kapcsolatrendszer, mint most – 

mondta Áder János köztársasági elnök hétfőn, miután szlovák kollégáját, Andrej Kiskát 

fogadta a Sándor-palotában. A magyar államfő a szlovák partnerével közösen tartott 

sajtótájékoztatón kiemelte: Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere 

Magyarországnak, jelentős mértékben fejlesztették a közlekedési kapcsolatokat az elmúlt 

években, továbbá az energiaellátás biztosításában is hatékonyan együttműködik a két 

ország. A közlekedési kapcsolatokról elmondta: beindították a teherkompot Esztergom és 

Párkány között, új közúti határátkelőhelyeket nyitottak, hamarosan új Duna-híd épül 

Komáromnál, továbbá legkésőbb 2019-re megépítik a kétszer kétsávos autópályát Rajkáig, 

valamint Miskolc és a szlovák határ között. Áder János kitért rá: két éve nekirugaszkodtak 

egy közös kulturális projektnek, értékmentő programnak, a Borsiban lévő Rákóczi-kastély 

felújításának. A magyar kormány csaknem egymilliárd forintot biztosít a munkálatokra – 

közölte. Hozzáfűzte: azt kérte szlovák partnerétől, hogy segítsen felgyorsítani a még 

elvégzendő munkákat. Mint mondta, viszonylag gyorsan megállapodást kell kötniük az 

ügyben, közös alapítványt kell létrehozniuk a beruházás felügyelésére és a már felújított 
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kastély működtetésére, a kiviteli tervekre mielőbb megbízást kell adni, valamint közös EU-

pályázatot kell benyújtaniuk. Andrej Kiska köztársasági elnök hangsúlyozta: magyar 

partnerével megállapították, hogy jelenleg a legjobbak a kétoldalú kapcsolatok. „A 

történelmi szempontból legjobbnak nevezhető kapcsolatok mögött – ahogy a múltban, úgy 

ma is – látható a közös erőfeszítés, a szándék a politikusok részéről. A mi példánkon, 

Magyarország és Szlovákiai kapcsolatán is jól látható, hogy mérhetetlenül fontos a 

hozzáállás, illetve a hangnem, amelyet mi, politikusok adunk meg” – fogalmazott Kiska. 

Közölte: ha véleménykülönbség van a két ország vezetői között, azt politikai úton, 

konzultációval oldják meg, és nem a médián keresztül üzengetnek egymásnak. A szlovák 

államfő köszönetet mondott Áder Jánosnak a pozitív hozzáállásáért. Andrej Kiska 

emlékeztetett: jelenleg Szlovákia tölti be az EU soros elnöki tisztét, és e pozíció azt jelenti, 

hogy egyfajta közvetítő az unión belül. Hangsúlyozta a kölcsönös megértés jelentőségét, és 

úgy vélte, talán Brüsszelnek is érzékenyebbnek kell lennie, mert most különösen fontos az 

EU egysége, a tagállamok összetartása. Megjegyezte: arról is beszéltek, hogy Ukrajnának 

és Grúziának mielőbb vízummentességet kell kapnia, a későbbiekben pedig az 

éghajlatváltozásról, vízügyekről lesz szó. 

 

Tárcaközi egyeztetésen a Kisebbségi Kulturális Alapról szóló 
törvény 

A kulturális minisztérium tegnap adta tárcaközi egyeztetésre a várhatóan 2017 júniusában 

érvénybe lépő törvényt a kisebbségi kultúrák finanszírozásáról. A törvényjavaslat szerint a 

Kisebbségi Kulturális Alap 2017 júliusában kezdi meg működését, így a 2018-ra tervezett 

pályázatokat már itt bírálják el. A kisebbségi kultúra támogatásáról rendelkező törvény 

várhatóan februárban kerül a kormány elé, ezt követően pedig a parlamentbe. A 

Kisebbségi Kulturális Alap költségvetése 8 millió euró, a szlovákiai magyar kultúrára több 

mint 4 millió eurót fordítanak. Ez az összeg meghaladja a 2016-os támogatás kétszeresét. 

A tavalyihoz képest az egész támogatási keret is megduplázódik. Az alap közszolgálati 

intézményként fog működni, független lesz a politikától. A döntéshozókat az egyes 

kisebbségek a kulturális szervezetek közgyűlésén, demokratikus úton választják meg. Az 

így megalakult testületek maguk döntenek a pályázati kiírások tartalmáról és céljairól is. 

Minden kisebbség saját maga határozza meg prioritásait, a támogatás formáját és 

ugyancsak maga dönt az egyes pályázatok sorsáról. A megválasztott testületek döntései 

kötelező érvényűek az intézmény igazgatója számára, nem bírálhatja ezeket felül. „Óriási 

siker az önkormányzati modell megvalósulása, illetve az, hogy a kisebbségi kultúrák 

támogatására szánt 8 millió eurót törvény garantálja. Szlovákiában 13 kisebbség van. Mi 

olyan törvényt bocsátottunk most tárcaközi egyeztetésre, amely mindegyiknek garantálja 

az eddigi összeg növekedését” – mondta Rigó Konrád kulturális államtitkár. 
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Pásztor Bálint: Korhecz Tamás a legfelkészültebb jelölt 

A Vajdasági Magyar Szövetség–Demokratikus Cselekvés Pártja képviselői csoport Korhecz 

Tamást, a Magyar Nemzeti Tanács volt elnökét, a Magyar Mozgalom társelnökét javasolta 

a Szerbiai Képviselőháznak az alkotmánybíróság megüresedett kilenc bírói tisztségének 

egyikére – ezt erősítette meg a Magyar Szónak Pásztor Bálint, a frakció vezetője. A napilap 

szerint az indítvány elnyerte az illetékesek támogatását, így a jelölés immár hivatalos. A 

frakció november 29-én tett javaslatot Korhecz Tamás személyére, magyarázta Pásztor, 

mondván, hogy a jelöléshez mellékelni kellett a jelölt életrajzát, valamint a jelölt 

beleegyezését, hogy vállalja a szóban forgó tisztség betöltését, amennyiben kinevezik. A 

VMSZ azért javasolta Korhecz Tamást erre a tisztségre, mert a pártot nem a bosszú 

vezéreli, mutatott rá Pásztor Bálint. Hozzátette: továbbra is kitart korábbi nyilatkozata 

mellett, hogy ez a közösség megérdemli, hogy mindenki a szolgálatában állhasson, 

függetlenül aktuális politikai nézeteitől. A jelölés megtételét megelőzően a VMSZ 

Elnöksége és Tanácsa egyhangúan döntött arról, hogy a frakció Korhecz Tamást jelölje a 

tisztségre – taglalta a politikus. Pásztor Bálint, a VMSZ köztársasági frakcióvezetője a 

jelölés indokairól beszélt a Pannon RTV-nek. „Azért javasoltuk Korhecz Tamást, mert a 

Vajdasági Magyar Szövetséget nem a bosszúvágy vezérli, és komolyan gondoltuk az utóbbi 

hetekben, hónapokban, amikor arról beszéltünk, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség 

feladata, hogy minden olyan embert pozícióhoz juttasson, amely pozícióból a vajdasági 

magyarság érdekében tevékenykedhet, akik a szakmai tudásukkal előrébb tudják vinni ezt 

a közösséget, és az alkotmánybírói tisztség tekintetében jelen pillanatban mi úgy 

gondoljuk, hogy Korhecz Tamás a legfelkészültebb jelölt.” 

 

Négyszáz kárpátaljai magyar vállalkozó írt alá gazdaságfejlesztési 
pályázati szerződést Beregszászon 

A gazdaságfejlesztési program beindításával egy új korszak kezdődik a kárpátaljai 

magyarság életében, hiszen az elmúlt évtizedekben Kárpátalja nem jutott a mostanihoz 

hasonló lehetőséghez – jelentette ki Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára hétfőn Beregszászon, ahol 

több száz magyar vállalkozó írt alá pályázati szerződéseket a magyar kormány által 

Kárpátaljának nyújtott gazdaságfejlesztési támogatás keretében. A II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola aulájában tartott ünnepélyes aláírási ceremónián mondott 

köszöntő beszédében Magyar Levente hangsúlyozta: az idén elkezdett közös munka 
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meghozta a gyümölcsét, hiszen Beregszászon közel négyszáz kárpátaljai magyar vállalkozó 

ír alá pályázati szerződést egyenként több millió, összesen mintegy 800 millió forint 

támogatásról. Az ő vállukon nyugszik Kárpátalja magyar gazdasági rendszere, és ha 

mindegyik támogatásban részesülő vállalkozó akár egy kicsit is előre tud lépni a maga 

vállalkozásában, akkor 1-2 éven belül, az eredmények összeadódásával, érezhető javulás 

fog beállni a kárpátaljai magyarság életszínvonalában - tette hozzá. „A mi ambíciónk, 

amivel a gazdaságfejlesztési támogatást elkezdtük, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetséggel (KMKSZ) közösen, nem kevesebb, mint az, hogy a Kárpátalján élő magyarok 

életében, mindennapjaiban megmutatkozó pozitív változás történjen” – mondta. 

Megjegyezte: ez egy reális cél, hiszen eddig a rendelkezésre álló támogatási összeg tíz 

százalékát költötték el, így a támogatási program az elkövetkező két évben biztosan 

folytatódni fog. Az államtitkár kiemelte: a gazdaságfejlesztési program beindításával egy új 

korszak kezdődik a kárpátaljai magyarság életében, hiszen az elmúlt évtizedekben 

Kárpátalja nem jutott a mostanihoz hasonló lehetőséghez. „Látjuk Budapestről, hogy 

micsoda nehézségekkel kell megküzdeniük nap mint nap a kárpátaljai magyaroknak, ezért 

született meg a döntés, hogy közösen rugaszkodjunk neki, és törjünk ki ebből a nehéz 

helyzetből” – emlékeztetett, rámutatva, hogy szerinte a közös siker minden feltétele adott. 

Magyar Levente kijelentette: az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Program 

keretében nyújtott támogatásról szóló pályázati szerződések aláírása nem a projekt 

lezárása, hanem a kezdete egy folyamatnak, mivel a jelenleg nyertes pályázók már a jövő 

év februárjában újabb támogatásokra pályázhatnak. „Olyan új perspektívát fogunk nyitni 

minden kárpátaljai magyar vállalkozó számára, amely meghozza a sikert, hiszen e mögött 

valós, forintokban is megnyilvánuló politikai akarat van, s a pályázók számából is látszik, 

hogy a magyar kormány támogatási programjával sikerült az egész kárpátaljai 

magyarságot megmozgatni a közös cél érdekében” – mondta. A nyertes pályázóknak 

gratulálva az államtitkár hangsúlyozta: a magyar kormány töretlenül, az eddigi lendülettel 

és határozottsággal fogja folytatni a következő évben is a kárpátaljai magyarság 

támogatását. Kárpátaljáról szólva az államtitkár kiemelte: a magyar kormány számára a 

kárpátaljai magyarság rendkívül fontos, ezért az Ukrajnának nyújtott támogatáson belül 

Kárpátalja hangsúlyosan szerepel. Kárpátalján az elkövetkező időszakban a magyar 

kormány támogatásával olyan fejlesztések indulnak be, amilyenek 30 éve nem voltak a 

térségben – mondta. Magyar Levente a legfontosabbak között a már elkezdett 

gazdaságfejlesztési program mellett a Beregszászt elkerülő út, a magyar-ukrán határt 

Munkáccsal összekötő autópálya és új határátkelőhelyek megépítését említette. 

 

Oklevélátadó ünnepséggel zárták az első magyarnyelv-tanfolyam 
kurzusait 

„Ha mindenki meg akar tanulni magyarul Kárpátalján, mi állunk elébe, azt is finanszírozni 

fogjuk” – jelentette ki Grezsa István, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 
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együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa december 10-én, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

átriumában megtartott beszédében, a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány „Magyar mint 

idegen nyelv” nyelvtanfolyamának oklevélátadó ünnepségén. A rendezvényen több mint 

1000, a képzésen résztvevő ukrán nemzetiségű személy vehette át elismerő oklevelét, 

amelyet az elmúlt hónapok magyar nyelv elsajátítására szánt törekvésükkel érdemeltek ki. 

Az ünnepi oklevélátadó ünnepség megnyitóján Váradi Natália, a „GENIUS” Jótékonysági 

Alapítvány igazgatónője bevallotta, kezdetben maga sem hitte el, hogy a „Magyar mint 

idegen nyelv” tanfolyamot ilyen nagy érdeklődés övezi majd. Beszédében megköszönte 

magyar kormánynak és Grezsa István kormánybiztosnak, hogy támogatták a program 

létrejöttét. Az igazgatónő beszédéből megtudtuk, a programra ez év májusáig 2064 fő 

jelentkezett, ebből 1965 fővel kezdték meg a képzést ugyanebben a hónapban, bár nagyon 

sokan lemorzsolódtak az indulást követő hetekben, hónapokban. A tanfolyam végére 1136 

személy vehette át az oklevelét az ünnepségen. Váradi Natália hangsúlyozta, 140 csoport, 

71 oktató, 45 település és 52 helyszín, számos sajtóbeszámoló, televíziós interjú bizonyítja 

azt, hogy a tanfolyam módfelett fontos programja volt az alapítványnak. Rávilágított, a 

rendkívüli nagy érdeklődés azt jelenti: a magyar nyelv presztízsnyelvvé vált Kárpátalján. 

Ezt alátámasztja az a több mint 3000 személy, aki már jelentkezett az azóta újra 

meghirdetett nyelvtanfolyamra. Grezsa István kormánybiztos az ünnepségen elmondta, 

nagyon megtisztelő a magyar kormány számára az, hogy ennyi szláv anyanyelvű személy 

próbálja elsajátítani a nemzetközi körökben is roppant nehéz kategóriába sorolt magyar 

nyelvet. A kormánybiztos úgy vélekedett, a tanfolyamon résztvevők biztosan profitálni 

fognak majd nemzeti nyelvünk elsajátításából. Grezsa István külön megköszönte annak a 

71 oktatónak az áldozatos munkáját, akik segítették a „diákokat” a nyelvünk 

megtanulásának folyamatában. A politikus hangsúlyozta, Magyarországnak rendkívül 

nagy megtiszteltetés volt, hogy együtt dolgozhatott a pedagógusokkal és a tanítványokkal. 

Kiemelte: Nagyon felemelő látni azt, hogy ilyen nagy az érdeklődés a magyar nyelv iránt, 

éppen ezért beszédében biztosította a megjelenteket és a „GENIUS” munkatársait, hogy a 

magyar kormány továbbra is biztosítani fogja azokat az anyagi eszközöket, amelyek 

szavatolják a nyelvtanfolyamok ingyenességét. „Ha mindenki meg akar tanulni magyarul 

Kárpátalján, mi állunk elébe, azt is finanszírozni fogjuk” – jelentette ki Grezsa István 

kormánybiztos. Beszéde végén a kormánybiztos arra biztatta a megjelenteket, hogy 

fejlesszék nyelvtudásukat, folytassák a nyelvtanfolyamot. 

 

Magyarországi támogatással létrehozott református óvodát adtak 
át a kárpátaljai Visken 

A magyar kormány 40 millió forintos támogatásával létrehozott református óvodát adtak 

át ünnepélyesen kedden a kárpátaljai Visken. A Huszthoz közeli szórványtelepülés magyar 

óvodájának ünnepélyes átadásán mondott avató beszédében Grezsa István, Szabolcs-
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Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztosa jelképesnek nevezte, hogy a viski gyermekek Mikulás napján 

kapják meg Kárpátalja legkorszerűbb óvodáját. Mint mondta, advent idején a nagyböjt jut 

eszébe az esemény kapcsán, hiszen - szavai szerint – ki kellett böjtölni a gyönyörű 

óvodaépület elkészültét, amire a viskieknek több mint két évtizedet kellett várniuk. Az 

advent pedig a Megváltó születésére való várakozást jelképezi, és reményt jelent az 

újrakezdésre a szórványvidéken élők számára, akik ma szabadon megvallhatják 

magyarságukat - tette hozzá. Visken, a Felső-Tisza vidékének magyar szigetén a helyiek 

büszkén kihúzhatják magukat, hogy nagyon szép óvodába fognak járni a gyermekeik – 

mondta. Grezsa István emlékeztetett arra, hogy a viski óvoda megnyitása az első kézzel 

fogható eredménye a magyar kormány által meghirdetett Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Programnak. A kiválóan felszerelt viski gyermekintézmény például 

szolgál, hitet sugároz a térségben élő minden szórványmagyarnak, hogy érdemes 

megtartania magyarságát – fejtette ki. Az új óvoda alapját képezi majd a viski magyar 

tannyelvű oktatásnak, hiszen a helyi Kölcsey Ferenc Középiskola mellett fog működni, 

biztosítva annak tanulói utánpótlását - mutatott rá. Azt is bejelentette, hogy a kárpátaljai 

kormánybiztosság ötmillió forinttal járul hozzá a napokban leégett viski közösségi ház és 

tévéstúdió újjáépítéséhez. 
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