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Szent László-évet hirdet a nemzetpolitikai államtitkárság 

Szent László-évet hirdet 2017-re a Nemzetpolitikai Államtitkárság. A programsorozat 

célja, hogy széles körben megismertessék az uralkodó életét és tevékenységét – közölte 

Potápi Árpád János államtitkár kedden budapesti sajtótájékoztatón. A Szent László-évre 

80 millió forint áll rendelkezésre. A nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a január 1-jén 

induló emlékévben a programok lebonyolítását egy külhoni, civil és egyházi szakértőkből 

álló tanácsadó testület segíti, amelynek elnöke Gaal Gergely. A testület munkásságát 

Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és a Szent László-év egyik 

kezdeményezője is segíti. Kitért arra is, hogy tavaly Márton Áron-évet hirdettek 2016-ra, 

ezt igen sikeresnek nevezte. Mint mondta, összekapcsolták az anyaországot a Kárpát-

medencei magyarsággal és a diaszpóra magyarságával. Úgy fogalmazott: a püspök emléke 

és példamutatása ma is odaállítható a fiatalok elé, a magyar nemzet egészét szimbolizálja. 

Gaal Gergely, a tanácsadó testület elnöke elmondta: Szent László személye összeköti 

Közép-Európa nemzeteit, több mint húsz település őrzi a nevét Kárpát-medence-szerte, 

mesék, legendák szólnak róla. A programok között szerepel vándorkiállítás, az ismereteket 

bővítő és az uralkodó személyét közvetítő verseny fiatalok számára, valamint tudományos 

konferencia. Tervezik még a nemzeti önbecsüléshez kapcsolódó pályázat kiírását, Szent 

László-énekeskönyv újrakiadását és terjesztését, gyermektábor, sportverseny 

szervezését. A tervezett fontosabb helyszínek Győr, Nagyvárad, a felvidéki Debrőd és 

Nyitra, valamint Zágráb és Krakkó. Szent László trónra lépésének 840. évfordulója lesz 

jövőre, és 825 éve avatták szentté. A Szent László-év célja az uralkodó életének és művének 

széles körű megismertetése, a nevéhez és tevékenységéhez fűződő hagyományok ápolása 

és továbbadása. A célok között szerepel még a magyar-magyar kapcsolatok erősítése, a 

határokon átívelő egységes magyar nemzetkép erősítése; erős, a Kárpát-medencében 

domináns magyar államiság eszméjének erősítése, valamint a Kárpát-medencében együtt 

élő népek közötti párbeszéd kiszélesítése 

 

Végeredmény: nincs abszolút többsége a PSD-nek 

A Szociáldemokrata Párt elsöprő győzelmet aratott a parlamenti választáson, a 

kormányalakításhoz azonban koalíciós partnerre van szüksége – derül ki a választás 

végeredményéből. A Szociáldemokrata Párt (PSD) a képviselőházi listákra leadott 

szavazatok 45,47, a szenátusi listákra adott voksok 45,67 százalékával nyerte meg a 

vasárnapi parlamenti választást, de abszolút többségre nem tett szert – jelentette be 

csütörtökön a Központi Választási Iroda (BEC) a százszázalékos feldolgozottság melletti 

eredményeket ismertetve. Ezzel 154 mandátumot szerzett az alsóházban, a szenátusban 

pedig 67-et. Az alsóházban a többséghez 165, a szenátusban 69 honatya szükséges. A 

Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselőházi listája a voksok 20,04, a szenátusi 20,41 
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százalékot kapott, ezzel az alsóházban 69, a felsőházban 30 mandátuma lesz. A Mentsétek 

meg Romániát Szövetség (USR) a harmadik, amely az alsóházi listán a voksok 8,87, a 

felsőházin 8,92 százalékát gyűjtötte össze, így előbbiben 30, utóbbiban 13 honatyája lesz. A 

negyedik az RMDSZ: a magyar szervezet alsóházi listájára a választópolgárok 6,18 

százaléka, a felsőházira 6,24 szavazott, mandátumainak száma így 21, illetve 9. A 

következő a sorban a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE), amely az alsóházban 

a voksok 5, 62, a felsőházban 6,00 százalékával lehet jelen 20, illetve 9 mandátummal. Az 

utolsó, a parlamenti küszöböt teljesítő párt a Népi Mozgalom Párt (PMP), amelynek 

alsóházi listájára a polgárok 5,34 százaléka voksolt, a felsőházira pedig 5,65. Ezzel 18 

képviselője és 8 szenátora lesz. A képviselőház létszámához hozzáadódik még a  nemzeti 

kisebbséget képviselő 17 honatya is. A parlament kedden tartja alakuló ülését, ezt követően 

kezdődhetnek az egyeztetések Klaus Johannis államfővel a kormányfőjelölt 

megnevezéséről.  

Az eddigihez képest hárommal több, 30 törvényhozó szerzett mandátumot az RMDSZ 

képviselőházi és szenátusi jelöltlistáiról a romániai parlamenti választásokon. A végleges 

eredményekből kiderül, hogy Arad és Brassó megyében is lesz képviselője az RMDSZ-nek, 

amely Hargita megyében szerzett egy ötödik alsóházi mandátumot is, elveszítette viszont 

az alakulat a Temes megyei képviseletét. A legnépesebb küldöttséggel Hargita megye járul 

hozzá az RMDSZ frakcióihoz a kétkamarás parlamentben. A képviselőházban Kelemen 

Hunor, Korodi Attila, Bende Sándor, Benedek Zakariás és Sebestyén Csaba szerzett 

mandátumot; a Szeben megyei Benedeket a szórvány és a tömb közötti szolidaritás 

jegyében juttatta befutóhelyhez az RMDSZ vezetősége, a Romániai Magyar Gazdák 

Egyesületét (RMGE) irányító Sebestyén visszaosztásból jutott mandátumhoz. Hargita 

megye szenátora Verestóy Attila és Tánczos Barna lett. Egyébként Hargitában az összes 

parlamenti mandátumot az RMDSZ jelöltjei szerezték meg, így 12 év után először nem lesz 

képviselőjük a bukaresti parlamentben a székelyföldi megyében élő románoknak, akiket 

2004 óta a szociáldemokrata Mircea Duşa volt védelmi miniszter képviselt. Kovászna 

megyéből Benkő Erika, Márton Árpád és Kulcsár-Terza József képviselői (utóbbi a Magyar 

Polgári Párttal kötött együttműködés révén), Fejér László Ödön pedig szenátori 

mandátumot szerzett; Háromszéknek eddig két szenátora volt. Maros megyéből Vass 

Levente, Csép Éva Andrea és Biró Zsolt, az MPP elnöke képviselői, Novák Csaba Zoltán és 

Császár Károly szenátori mandátumhoz jutott (utóbbi visszaosztásból). Kolozs megyét 

Csoma Botond az alsóházban, László Attila a szenátusban képviseli (itt Hegedüs Csilla 

mandátuma pár száz szavazaton múlt), Biharban Szabó Ödön és Biró Rozália képviselő, 

Cseke Attila és Derzsi Ákos szenátor lett, míg Szatmárból Magyar Loránd Bálintot és 

Erdei-Doloczki Istvánt képviselői, Turos Lorándot szenátori hely illeti meg. Szilágy 

megyének be kell érnie a Seres Dénes által betöltött képviselői hellyel, szenátori 

mandátumát ugyanis elveszítette. A 28 éves nagybányai Apjok Norbert lesz az RMDSZ 

legfiatalabb képviselője Máramarosban, Aradról Faragó Péter jutott be a képviselőházba, 

míg Brassó megyéből Ambrus Izabella Ágnes. Csütörtökön kiderült, hogy az előzetes, 

lapunkban is ismertetett számításokkal ellentétben az ország különböző részein összegyűlt 
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töredékvoksok végül nem Tulcea, hanem a másik dobrudzsai megyében, Konstancában 

eredményeztek egy 21. képviselői mandátumot az RMDSZ számára. Ezt Antal István János 

szatmárnémeti üzletember fogja betölteni, aki vállalkozásai révén érdekelt a 

kikötővárosban. A korábban Szatmárban megyei tanácsosi és alprefektusi, a 

mezőgazdasági minisztériumban pedig vezérigazgatói tisztséget betöltő újdonsült honatya 

lovakat tenyészt, a Maszol portálnak pedig elmondta, hogy a felesége magyar csárdát 

működtet Konstancán. Az RMDSZ konstancai képviselőjelölt-listájára 398-an szavaztak. 

 

Orbán „megemelte kalapját” Kelemenék előtt 

Levélben, „kalapemeléssel” gratulált Kelemen Hunornak, az RMDSZ elnökének és Biró 

Zsoltnak, a Magyar Polgári Párt elnökének Orbán Viktor a romániai választáson elért 

magyar eredményhez – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök 

sajtófőnöke hétfőn. A választáson elért eredmény az egész romániai magyarság közös 

sikere, a két magyar szervezet együttműködése pedig hasznos példaként szolgálhat a 

magyarság egészének – fogalmazott leveleiben a kormányfő. Orbán Viktor reményét 

fejezte ki, hogy a megválasztott képviselők élni tudnak a magyar választóktól kapott 

bizalommal, és erős érdekképviseletet teremtenek, amely hozzásegíti a magyar közösséget 

jogai érvényesítéséhez. A miniszterelnök az RMDSZ és az MPP vezetőjét is biztosította 

arról, hogy Magyarország kormánya a jövőben is minden rendelkezésére álló eszközzel 

támogatni fogja munkájukat, illetőleg a Kárpát-medencei magyar embereket – 

tájékoztatott a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.  

Történelmi sikert ért el a magyar összefogás, az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) 

együttműködése a vasárnapi romániai parlamenti választásokon – jelentette ki a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáját megnyitó beszédében. Potápi Árpád János a 

Parlamenti választások Romániában című tanácskozáson köszönetet mondott mindazon 

erdélyieknek, akik elmentek szavazni, és a magyar összefogás listáját választották. Úgy 

fogalmazott: „győztes csapatot támogattak". Hangsúlyozta, hogy Kelemen Hunor, az 

RMDSZ, valamint Biró Zsolt, az MPP elnöke nagy munkát végzett, de a teljes tagság és az 

összes aktivista kivette a részét a „mozgósításból". Hozzátette: a magyar kormány minden 

segítséget megadott a sikerhez; miniszterek és államtitkárok utaztak Romániába az utóbbi 

időben, a miniszterelnök is látogatást tett a szomszédos országban. Az államtitkár 

köszönetet mondott a közmédiának, amely tematikus napot szervezett vasárnapra. Ez 

szintén szerepet játszott a magyar összefogás eredményességében – mondta. Potápi Árpád 

János a voksolás legfontosabb tanulságának azt nevezte, hogy ha a magyar politikai erők 

összefognak, ezt a választópolgárok is „díjazzák”: képesek félretenni a szembenállásukat, 

mert látják, hogy a vezetők szintén így tettek. Összefogás esetén sokkal jobban lehet 

„mozgósítani” – vélekedett. A másik tanulság, hogy a magyar politikai intézményrendszert 

nem lehet „lesöpörni az asztalról". A magyar nemzet bebizonyította, hogy jelen van 
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Erdélyben, és megkérdezése nélkül nem lehet intézkedni az erdélyi emberek feje felett – 

hangoztatta. Az RMDSZ és az MPP képviselői „küzdelmes" éveknek néznek elébe, de ha 

meg tudják határozni a céljaikat, és mindent megtesznek elérésükért, Magyarország is 

segíteni tudja majd őket – nyomatékosította az államtitkár. 

 

Részben feloldották a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 
Líceum igazgatójának hatósági felügyeletét 

Részlegesen és időlegesen feloldották a Marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai 

Líceum igazgatójának hatósági felügyeletét. Dr. Tamási Zsolt ügyvédje, Gogolák Csongor 

Facebook-oldalán közölte a hírt, hozzátéve: az igazgató az oktatási intézmény 

alkalmazottainak bérét elutalhatja és az iskolát meghatározott időre felkeresheti ebből a 

célból. Az utóbbi hetekben az intézmény az ellehetetlenülés szélére került, mivel az 

alkalmazottak nem kapták meg kéthavi fizetésüket, azt követően, hogy a DNA vizsgálatot 

indított az iskolaigazgató helyett, akit hatósági felügyelet alá helyeztek. Gogolák Csongor a 

Transindexnek elmondta, az igazgató csütörtökön bemehet az iskolába, és kiutalhatja a 

pedagógusok elmaradt kéthavi bérét. A felügyelet meghosszabbítása vagy eltörlése 

ügyében a bíróság január 3-án hoz döntést. 

Rontják a romániai igazságszolgáltatás hitelét Kovács Péter RMDSZ-ügyvezető elnök és 

Kovács Sándor római katolikus főesperes kijelentései, amelyeket 2016. november 12-én, a 

marosvásárhelyi katolikus gimnáziumért tartott tiltakozó megmozdulásokon tettek a 

DNA-val kapcsolatban – állapította meg a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) 

plénuma.  A testület pénteki, az Agerpres hírügynökséghez is eljuttatott közleménye arról 

tájékoztat: a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnáziumért tartott 

szimpátiatüntetésekről a Puterea nevű román nyelvű lap számolt be november 14-én, a 

„Iar se aţâţă dihonia la Târgu Mureş” (Ismét szítják a viszályt Marosvásárhelyen) című 

cikkben. A cikk tanúsága szerint az RMDSZ és a katolikus egyház magyar vezetői a 

november 12-én Marosvásárhelyen, Sepsiszentgyörgyön, Kolozsváron, Csíkszeredában 

tartott tiltakozó megmozdulások során az Országos Korrupcióellenes Ügyészség (DNA), 

valamint a teljes romániai igazságszolgáltatás függetlenségét és pártatlanságát kétségbe 

vonó kijelentéseket tettek.  A CSM közleménye szerint Kovács Péter, az RMDSZ ügyvezető 

elnöke és Kovács Sándor, a kolozsvári Szent Mihály-templom főesperes-plébánosa „egy sor 

vádat fogalmazott meg a DNA-val szemben, azt a meggyőződést terjesztve el, hogy egy 

magyar etnikumú nemzettársuk meggyanúsítása révén a DNA törvénytelenül járt el, abból 

a célból, hogy aláaknázza a romániai magyar nyelvű oktatást és ezzel együtt az egész 

romániai magyar közösséget.”  A Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács ellenőrző 

testülete megállapítása szerint a magyar közösség vezetői által terjesztett állítások „nem 

objektívek, és azt a célt szolgálják, hogy a DNA ügyészeinek feddhetetlenségét vonják 

kétségbe a közvélemény előtt, ártva ezzel az egész szakmai testület hitelének és csökkentve 
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az állampolgárok igazságszolgáltatási rendszerbe vetett bizalmát” – olvasható a 

közleményben. 

 

Kilencmilliárd forinttal növelte a magyar kormány a vajdasági 
terület- és gazdaságfejlesztési program keretösszegét 

A magyar kormány további kilencmilliárd forinttal megnövelte a vajdasági terület- és 

gazdaságfejlesztési program keretösszegét – jelentette be Magyar Levente, Magyarország 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára Szajánban és Törökbecsén. A korábbi 

bővítésekkel együtt így a teljes összeg meghaladja a 65 milliárd forintot is – mondta a 

Pannon RTV-nek Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője, aki a pályázásra 

biztatta a bánáti szórványmagyarságot. A legújabb pályázatokat Vajdaság településein 

népszerűsítik. A Prosperitati Alapítvány delegációja csütörtökön Szajánba, Nagykikindára, 

Törökbecsére és Magyarcsernyére is ellátogatott, hogy az ott élő vállalkozókkal 

ismertessék a legújabb pályázati lehetőségeket. 

 

A csodasarkok közel fele Vajdaságba került 

A vajdasági kisgyermekek teljesítettek legkiemelkedőbben az idei, sorrendben negyedik 

Miénk a város! elnevezésű vetélkedőn, amelyet Magyarország Miniszterelnökségének 

Nemzetpolitikai Államtitkársága hirdetett meg óvodások és általános iskolások számára. 

Az ajándékokat Pirityiné Szabó Judit, a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának főosztályvezetője adta át szerdán délelőtt Tiszaszentmiklóson a Dr. 

Tihomir Ostojić Általános Iskola alsós diákjainak, akik közösen vettek részt a többfordulós 

megmérettetésen, majd pedig délután a hajdújárási nehéz sorsú, hátrányos helyzetű 

gyermekeket felkaroló napközi védenceinek. A főosztályvezető asszony kiemelte az 

események különlegességét, hiszen a tiszaszentmiklósi iskolában minden alsós diák 

bekapcsolódott a programba. Pirityiné Szabó Judit elmondta, hogy az idei vetélkedőn a 

vajdasági gyerekek voltak a legaktívabbak, nagyon sokan vettek részt a Miénk a város! 

játékban, amelynek végén 21 itteni győztest hirdettek, így a nyeremények közel fele a 

vajdasági általános iskolákba és óvodákba került. A Rákóczi Szövetség és a Szent László 

Társaság adománygyűjtésének hála további segítséget kapott a Lurkóház, amelyet szintén 

a karácsonyi ünnepek előtt kézbesített a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság. 

 

A százezredik magyar állampolgársági eskü Szabadkán 

Hétfőn tette le a magyar állampolgársági esküt a százezredik vajdasági magyar kérelmező 

a Szabadkai Magyar Főnkonzulátuson. A főkonzulátus dísztermében dr. Babity János 
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főkonzul és Gombár Szeréna konzulasszony köszöntötte az egybegyűlteket. Ez a térség a 

kezdetektől kiemelt helyet foglalt el az egyszerűsített honosítás folyamatában – nyilatkozta 

dr. Babity János főkonzul a Vajdaság Mának az ünnepélyes eskütételt követően. Már az 

első hónapban, 2011 januárjában 860 kérelmet adtak át Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusán, ami már akkor messze kimagasló átlagnak számított. Az azóta eltelt 

időszakban a lakosság arányát tekintve Vajdaság továbbra is előkelő helyet foglal el a 

határon túli magyarok honosítási kérelmeinek tekintetében, amiben a belgrádi 

nagykövetség és az anyaországi hivatalok is fontos szerepet játszanak – mondta a 

főkonzul. Az elmúlt hat év során eredményes ívet írt le a közös törekvés, a főkonzulátus 

pedig töretlenül biztosítja azt a lehetőséget, amelyet a magyar kormány 2010-ben megígért 

és első törvényjavaslatként meg is valósított – összegezte az egyszerűsített honosítási 

eljárás eredményeit Babity János hozzátéve, hogy az eddig átvett kérelmezések száma 

pillanatnyilag megközelíti a 180 ezret. 

 

Korhecz Tamást is kinevezte alkotmánybírónak Tomislav Nikolić 

Tomislav Nikolić szerb államfő öt alkotmánybírót nevezett ki a képviselőház tíz jelöltje 

közül, köztük Korhecz Tamást, a Magyar Mozgalom társelnökét, a Magyar Nemzeti Tanács 

korábbi vezetőjét, akit a Vajdasági Magyar Szövetség javasolt a tisztségre. A képviselőház 

már pénteken kinevezett négy alkotmánybírót az államfő javaslata nyomán. A szerbiai 

alkotmány értelmében az alkotmánybíróságnak 15 bírája van, akiknek legalább 40 

életévvel és 15 év szakmai tapasztalattal kell rendelkezniük a kinevezéshez. Az 

alkotmánybírákat kilenc éves mandátumra választják meg. 

 

Kövér: érdemes a kárpátaljai magyaroknak a szülőföldjükön 
tervezni 

Nagy szükség van arra a hitre, hogy érdemes a kárpátaljai magyaroknak a szülőföldjükön 

tervezni jövőjüket - mondta Kövér László, Országgyűlés elnöke pénteken a Parlamentben. 

A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) által összeggyűjtött 115 millió forint 

felhasználásáról tartott rendezvényen Kövér László úgy fogalmazott, a kárpátaljaiak 

számára nem csak forintokban, de erkölcsileg, lelkiekben is mérhető az a segítség, amit az 

anyaország nyújt. A felajánlás szétosztásával megbízott két szervezet, a Nemzetközi 

Gyermekmentő Szolgálat és a Kárpátalja Hitéletéért Alapítvány rendezvényén a házelnök 

hangsúlyozta: az, hogy ezek mellett az emberek mellett állunk, sokkalta nagyobb súllyal 

esik latba, mint bármekkora pénzösszeg. Kövér László, aki a Nemzetközi Gyermekmentő 

Szolgálat Magyar Egyesület elnöke is, azt mondta, a kárpátaljai magyarság nincs magára 

hagyva, de óriási veszélyben van ez a kis közösség, miközben az elmúlt 25 évben a 
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legösszetartóbb, legelkötelezettebb és szülőföldjéhez leginkább ragaszkodó közösségről 

van szó. Hozzátette: ugyanakkor „látva a kinti folyamatokat” most ugyanolyan 

gyorsasággal tűnhet el az ott élő magyarság, ha nem figyelünk rájuk és nem találjuk meg a 

támogatás minden módozatát. A kormány nem tétlenkedik, és Magyarország ma már van 

olyan erős gazdasági helyzetben, hogy nemcsak erkölcsiekben, politikai értelemben tud 

támogatást adni, hanem a megmaradás gazdasági feltételeihez is hozzá tud járulni – tette 

hozzá Kövér László. Szita Károly (Fidesz-KDNP), Kaposvár polgármestere, az MJVSZ 

elnöke úgy fogalmazott, összefogtak, mert segíteni kell a bajba jutottakon, a kelet-ukrajnai 

harcok miatt nélkülözőkön, a szegény, beteg, egyedülálló időseknek és fiataloknak. Hitet 

tettek az összetartozás mellett, a vidék 23 megyei jogú városa 115 millió forintot gyűjtött 

össze, hogy ezzel is segítse a Kárpátalján élő magyarokat – hangzott el. A felajánlott 

összegből a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 70 millió, a Kárpátalja Hitéletéért 

Alapítvány 45 millió forintot fordíthat a kárpátaljai magyarság megsegítésére. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kapta idén a Duna-díjat 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) kapta idén a Duna-díjat. Az 

elismerést szerdán Budapesten adták át. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

méltatásában arról beszélt, hogy volt idő, amikor a magyarság összetartozásának 

alkotmányos értékét kizárólag a Duna Televízió képviselte. A 2010-es választások után az 

Országgyűlés tanúságot tett a nemzeti összetartozásról, a nemzet egységét alkotmányba 

foglalták, így a Duna Televízió „már nem magányos farkasként küzd” – tette hozzá. 

Ismertette: a KMKSZ célja a Kárpátalján élő magyar nemzetiség kultúrájának, nemzeti 

vagyonának, anyanyelvének megőrzése és ápolása, anyanyelvi művelődésének és 

oktatásának elősegítése, valamint mindezek védelme. A szövetség megalakulása óta 

kiemelt feladatának tekinti a kárpátaljai magyarság érdekvédelmét. A szövetség 

múlhatatlan érdemei közé sorolta Semjén Zsolt, hogy megszervezte és elindította azt a 

folyamatot, amely a szovjet időszak után biztosította a kárpátaljai magyarság számára 

nemzeti ünnepeinek nyílt és szabad megünneplését. A történelmi múlt felelevenítése 

érdekében emlékműveket, emléktáblákat állítottak, valamint közreműködésükkel került 

vissza a helyére több olyan emlékmű, amelyeket a második világháború után a szovjet 

hatóságok távolítottak el – közölte. Rámutatott: a szövetség kezdettől feladatának 

tekintette a kárpátaljai magyarságot ért múltbeli jogtalanságok és sérelmek orvoslását is, a 

meghurcoltak rehabilitálását. Kezdeményezésükre Kárpátalja csaknem minden magyarok 

lakta településén állítottak emlékművet az 1944 őszén jogtalanul elhurcolt és 

fogolytáborokban elpusztult kárpátaljai magyar férfiaknak, egyúttal kérték az ukrán 

parlamenttől büntetlenségük kimondását és kollektív politikai rehabilitációjukat. A 

KMKSZ megkülönböztetett figyelemmel kezelte a magyar iskolák, az anyanyelvi oktatás 

jelentőségét; több évtizedes tevékenységüknek köszönhető, hogy Beregszászon működik a 

II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola és az Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház 
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- jelezte a miniszterelnök-helyettes. Kitért arra: a KMKSZ hangsúlyozott követelése a 

nemzetiségi önigazgatás, az autonómia megteremtése, célja az összmagyar kultúrán 

alapuló magyar kulturális intézményrendszer megteremtése. A szövetség mindenkor 

szoros kapcsolatokra és együttműködésre törekedett a kárpátaljai történelmi egyházakkal, 

az egyházi ingatlanok visszaszolgáltatásának kérdése bekerült a legutóbbi választási 

megállapodásba, amelyet a KMKSZ a jelenlegi államelnökkel, Petro Porosenkóval kötött – 

mondta Semjén Zsolt. Felidézte azt is, hogy a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség közti összefogás sikeres volt, a 2015-ös önkormányzati választáson a 64 fős 

megyei közgyűlésben a KMKSZ-frakciónak nyolc helyet sikerült megszereznie, amivel 

megkerülhetetlen politikai erővé vált a megye irányításában. Képviselettel rendelkezik a 

különböző szintű, helyi, városi, járási önkormányzatokban is. A KMKSZ kapcsolatainak 

egyik súlypontját az anyaországgal való együttműködés jelenti, a szövetség a magyar 

kormány stratégiai partnere, az összefogás kifejezéseként ül a Fidesz-KDNP színeiben ül 

képviselőként Bocskor Andrea az Európai Parlamentben (EP) - jelezte. Az elismerést 

Brenzovics László, a KMKSZ elnöke vette át, aki különösen fontosnak nevezte a Duna 

Televízió 1992-es megalakulását, mondván, más szemléletet hozott a televíziózásba és 

hangsúlyosan kezelte a határon túli magyarság kérdéseit. Az elmúlt 27 évben árvizek, 

forradalmak, háborúk megpróbáltatásainak voltak kitéve a kárpátaljaiak, s ahhoz, hogy ezt 

átvészelték, a magyarországi médiának, a Duna Televíziónak is fontos szerepe volt – 

mondta. 

 

Csodasarkot kapott három horvátországi magyar oktatási 
intézmény 

Három horvátországi magyar oktatási intézmény kapott Csodasarkot a magyarországi 

Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából. A Miénk a város! nevű játék nyerteseinek 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár személyesen adta át az 

ajándékokat. Az államtitkár látogatása a Csodasarok átadásával nem ért véget, ugyanis az 

eszéki intézmény előtt egy újabb anyaországi támogatásból megvalósult eszközzel 

bővülhetett a horvátországi magyarság szempontjából fontos intézmény. Egy gyermekek 

szállítására alkalmas kombit kapott a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a 

Miniszterelnökség jóvoltából. A járműnek köszönhetően könnyebbé, kényelmesebbé válik 

a környező településekről az iskolába való eljutásuk. A Magyar Kormány mindent megtesz 

annak érdekében, hogy támogassa a több mint 14 ezer fős horvátországi magyar 

közösséget – emelte ki Magyar József, Magyarország zágrábi nagykövete. 
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