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Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program indul – jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár. A 17,2 milliárdos fejlesztés keretében legalább 68 új óvoda 

épülhet, és további 215 fejlesztésére, valamint több mint 1500 magyar sarok kialakítására 

lesz lehetőség. Potápi Árpád János elmondta: tavaly év végén jelentősen nőtt az 

államtitkárság költségvetése. Eredetileg 28 milliárd forinttal számoltak, amely az utolsó 

két hónapban több mint 73 milliárdra ugrott, s ebbe a keretbe kerülhetett be az 

óvodafejlesztési program is. A keretből 7,5 milliárddal részesül Erdély, amelyet 6,2 

milliárddal követ Felvidék, illetve Muravidék, Horvátország és Kárpátalja. A cél, hogy a 

gyerekeket első pillanatban megfogják a magyar ügynek, a magyar intézményrendszernek 

és magyar identitású embereknek megtartsák őket – fogalmazott. Ehhez az óvodai nevelés 

kiemelten fontos – rögzítette az államtitkár, aki hangsúlyozta: a program semmilyen 

módon nem veszélyezteti a magyarországi óvodák felújítását, építését. Grezsa István 

kormánybiztos elmondta: a határon túli magyar óvodások száma jelenleg 48 ezer, a cél, 

hogy ez a szám legalább 60 ezerre duzzadjon. Azt szeretnék, ha a vegyes házasságokból 

származó gyermekek is nagyobb eséllyel kerüljenek magyar intézményekbe. Az 

óvodafejlesztésben részt vállaló egyházak 2016 decemberében közel 9 milliárdot kaptak, a 

világi intézmények részére pedig további 8 milliárdot biztosít a program. Minden 

beruházás esetében az év végéig meg kell történnie a telekvásárlásoknak, az építési 

engedélyek elkészítésének, az engedélyek beszerzésének, a kivitelezés elkezdésének. Az 

építési és felújítási programok lezárásának határideje 2018. december 31-e, az 

elszámolásokat a Miniszterelnökség felé legkésőbb 2019. június 30-ig be kell nyújtani.  A 

szakmai kompetencia-fejlesztésre 551 millió forintot lehet fordítani. Az épületek és a 

környezet megújítása mellett a program a humánerőforrás-fejlesztésre is fókuszál. A 

hátrányos helyzetű diákokkal foglalkozó szakemberek külön tréningeken vehetnek részt 

egy fejlesztőpedagógus képzés keretein belül. Grezsa István elmondta még: jelentős 

óvodakutatási program indul, hat külhoni magyar régióban mérik fel az óvodák jelenlegi 

helyzetét, vizsgálják a szülői attitűdöket. Speciális tananyag készül a programba bevont 

intézmények számára. Valamennyi külhoni magyar óvodapedagógus számára elérhető lesz 

egy virtuális óvoda honlap, s szeretnék kialakítani a külhoni magyar 

gyermekpszichológusok, logopédusok hálózatát is. Szeretnék eljuttatni továbbá a 

Magyarországon megújuló bölcsőde-program hasznosítható elemeit a külhoni magyar 

lelkészfeleségek számára. A tervek között szerepel még a Biztos Kezdet Gyerekház 

kiterjesztése a külhoni magyar régiókra, illetve képzést szerveznek Kárpát-medencei 

szülésznőknek, a gyermekorvosok, szülésznők, védőnők számára pedig online felületet 

biztosítanak majd – jelezte Grezsa István, aki az 1500 magyar sarokról elmondta: ezek 

készségfejlesztés mellett a magyar jellegre is kiemelten koncentrálnak majd. 
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200 milliós támogatás testvér-települési programokra 

Testvér-települési programok megvalósítására hirdet pályázatot 200 millió forintos 

keretösszeggel a nemzetpolitikai államtitkárság, a cél: a magyar-magyar kapcsolatok 

elmélyítése. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta: a pályázat 

célja a meglévő együttműködések kölcsönös fejlesztése a magyarországi önkormányzatok 

és Kárpát-medencei országok önkormányzatai között, valamint a tapasztalatcsere, a tudás 

és a legjobb gyakorlatok átadása. Szeretnék továbbá a magyar történelemhez kapcsolódó 

eseményeket és a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó közösen megvalósítandó programokat 

támogatni, a testvér-településeken működő oktatási és nevelési intézmények 

együttműködését segíteni. Támogatni kívánják a kulturális örökség ápolását, kulturális, 

ifjúsági és hagyományőrző tevékenységek megvalósítását, új testvér-települési kapcsolatok 

kiépítését. A felhívásra magyarországi települési önkormányzatok jelentkezhetnek, és a 

pályázatban be kell mutatniuk, hogy mely határon túli településsel együttműködve 

kívánják a programot megvalósítani – közölte az államtitkár. Potápi Árpád János 

elmondta: olyan önkormányzatok is pályázhatnak, amelyeknek még nincs testvér-

települési kapcsolatuk, de létrehoznának ilyet. Elsődleges szempont a magyar-magyar 

kapcsolatrendszer elmélyítése. Hozzátette: idén új elem, hogy megyei önkormányzatok is 

nyújthatnak be kérelmet. A vissza nem térítendő támogatás összege 500 ezer forinttól 2,5 

millió forintig terjedhet – ismertette. Az államtitkár megjegyezte: tavalyelőtt a keretösszeg 

100 millió forint, tavaly 150 millió forint volt, amelyet idén további 50 millióval növeltek 

meg. Kitért arra is, hogy tavaly 440 pályázat érkezett, ebből 40 százalék nyert, azaz 189 

önkormányzat kapott támogatást, ezek között külhoni programok is vannak. Így összesen 

440-450 határon túli magyar önkormányzat kapcsolódhatott be a programokba. Idén ez a 

szám elérheti az ötszáz határon túli önkormányzatot – jelezte. 

 

Teodor Meleșcanu felmelegítené a közös kormányüléseket 

Jó állam- és kormányközi kapcsolatokra törekszünk Romániával, ehhez pedig párbeszédre 

van szükség – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten, 

miután román kollégájával találkozott. A tárcavezető kiemelte: párbeszéd nélkül sosem 

lesznek közös sikerek és bizalom a két ország, nép és kormány között. „Közös sikerek és 

bizalom kell ahhoz, hogy a kétoldalú kapcsolatokban jelenlévő nehéz ügyeket a siker 

reményével lehessen megoldani" – magyarázta Szijjártó Péter. A tárcavezető hozzátette: 

azt ugyanis senki nem vitatja, hogy vannak érzékeny kérdések, amelyek alapvetően a 

kisebbségekhez kapcsolódnak. Elmondta: hálás román partnerének azért, hogy beszédet 

mondott a hétfőn Budapesten kezdődött nagyköveti értekezleten. Szijjártó Péter kifejtette: 

Magyarország talán legérzékenyebb kétoldalú kapcsolatrendszere a magyar-román, így 

mindig óvatosan kell hozzáállni kérdésekhez. Ezért a legjobb, ha „az egyszerűséget 
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választjuk az okoskodás helyett", és a közös érdekek alapján állunk a kapcsolatokhoz 

„trükkök és túlbonyolítás helyett". „Ez azt jelenti, hogy ha jó a kapcsolat Magyarország és 

Románia között, a kormányok között, az jó minden románnak és magyarnak, függetlenül 

attól, hogy melyik ország területén él" – mondta. A magyar külügyminiszter közölte: a 

megbeszélés előtt egyeztetett Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel, és az általa elmondott 

érzékeny kérdéseket felvetette román kollégájának, hogy együtt dolgozzanak a 

megoldáson. Szijjártó úgy vélekedett, nem helyes a sajtó előtt kibeszélni ezeket az ügyeket, 

hiszen az csökkentené a megoldás esélyét. A tárcavezető hangsúlyozta: fontos, hogy 

semmilyen politikai vagy jogi törekvést ne használhasson senki arra, hogy egy nemzeti 

közösség tagjait „megfélemlítse, vegzálja”. Mint mondta, a két ország közötti 

összeköttetéseket bővíteni szeretnék, minél több határátlépési lehetőségre van szükség. 

Ezért tíz olyan határátkelő közül, amelyet csak hétvégén lehet használni, a két 

legforgalmasabb esetében kidolgozzák a folyamatos nappali nyitvatartás lehetőségének a 

részleteit. Szijjártó Péter a magyar-román gazdasági együttműködésről szólva közölte: 

Románia a második legfontosabb exportpiaca Magyarországnak, és hogy előrelépést 

érjenek el a gazdasági kapcsolatokban, az Eximbank 514 millió eurós hitelkeret nyit a 

vállalatközi együttműködések ösztönzésére. Teodor Meleșcanu román külügyminiszter 

hangsúlyozta: mindkét fél nyitottan közelíti meg a kérdéseket azzal a nyilvánvaló 

szándékkal, hogy megtalálják a megoldásokat, így fejlődhetnek a kapcsolatok mindkét 

ország előnyére. A román tárcavezető továbbá felvetette, hogy együttes magyar–román 

kormányülést kellene tartani. Mint mondta, a megbeszélésen nagy figyelmet szenteltek 

azoknak a témáknak, amelyeket illetően az álláspontjuk közel áll egymáshoz, így kedvező 

hatással lehetnek a kapcsolatépítésre. „Ugyanakkor nem hagyták ki azokat a kérdéseket 

sem, amelyekben az álláspontok távoliak" – fűzte hozzá. A román tárcavezető kiemelte a 

rendszeres konzultáció jelentőségét a visegrádi országok és Románia között azokban a 

témákban, amelyek fontos ezeknek az országoknak. Teodor Meleșcanu úgy látja, magyar 

kollégájával lényeges lépést tettek hétfőn, és ez nem az utolsó, hanem az első lépés abban a 

folyamatban, amely a kapcsolatok példaértékűvé válásához vezet. „Ősszel pedig várjuk 

Szijjártó Pétert Bukarestbe, hogy előadást tartson a román nagyköveteknek” – mondta. 

Kérdésre válaszolva a román külügyminiszter közölte: nem akarja kommentálni azt a 

döntést, hogy magyar diplomaták tavaly decemberben nem vehettek részt a román 

nemzeti ünnepségeken, de biztosan megtalálják a módját, hogy túllépjenek ezen a 

helyzeten. Szijjártó Péter ugyancsak kérdésre elmondta: reális az esélye annak, hogy déli 

irányból újabb bevándorlási nyomás nehezedik viszonylag rövid időn belül Közép-

Európára, ezért erősítik meg a déli határ védelmét. 
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Az amerikai külügyminisztérium jelentést készített a romániai 
magyar közösség ügyeiről  

A magyar közösség elleni diszkriminációról, a közösségi szimbólumok és jelképek 

tiltásáról, a Mikó-ügyről, az elkobzott javak visszaszolgáltatásának helyzetéről, a 

Székelyföld-ellenességről, az anyanyelvhasználat korlátozásáról, a román nyelv 

anyanyelvként való oktatásának problémájáról is beszámol az Egyesült Államok 

külügyminisztériumának 2016-ra vonatkozó friss országjelentése. A jelentésről Kelemen 

Hunor, az RMDSZ elnöke állásfoglalást adott ki, amelyben hangsúlyozza, az Egyesült 

Államok ma jobban átlátja a romániai magyar közösség helyzetét. „Az Amerikai Egyesült 

Államok ma jobban figyel a mi ügyeinkre, Amerika ma jobban átlátja a romániai magyar 

közösség helyzetét, ez pedig a Romániai Magyar Demokrata Szövetség erőfeszítéseinek 

eredménye. Ezt bizonyítja az USA külügyminisztériumának emberi jogokra vonatkozó 

legújabb országjelentése is, de az is, hogy az elmúlt években többször is hangot adtak a 

Romániában észlelhető, kisebbségellenes jogtiprásoknak” - írja a jelentéssel kapcsolatos 

állásfoglalásában Kelemen Hunor. Kelemen szerint a dokumentum immár egy hosszú 

kezdet végét is jelöli, az információgyűjtés folyamatának lezárását. Ugyanakkor azt is jelzi, 

hogy Amerika részéről eljött a tettek, a politikai cselekvés ideje. "Mi továbbra is pontosan 

és folyamatosan tájékoztatjuk amerikai partnereinket, azt remélve: elegendő, nevén 

nevezett visszaélés birtokában figyelmeztetik majd a román államot arról, hogy a 

kisebbségek kérdése koránt sincs megoldva. Úgy véljük, minél inkább szőnyeg alá söpri 

Románia a magyar közösség elleni visszaéléseket, minél inkább egy mintaország képét 

közvetíti a nagyvilág felé, annál inkább eltávolodunk attól a 27 éves álomtól, amelyért 

folyamatosan küzdöttünk, amely a többség és kisebbség párbeszédére, a kölcsönös 

tiszteletére épül" - írja az RMDSZ elnöke. Kelemen arra is emlékeztet, hogy az RMDSZ 

küldöttsége 2015-ben és 2016-ban is Washingtonba látogatott, hogy kongresszusi 

küldötteket tájékoztasson a romániai helyzetről, hangsúlyozza a megrekedt romániai 

egyházi és közösségi ingatlan-visszaszolgáltatás fejleményeit. „Arról is figyelmeztettük 

partnereinket, hogy Románia következetesen ideális képet fest a kisebbségek romániai 

helyzetéről, holott 2007-et követően, az ország Európai Unióhoz való csatlakozása után 

már nem ragaszkodik azokhoz a kritériumokhoz, amelyeket feltételekként szabtak meg 

neki azelőtt. Mindezt a kisebbségek, a romániai magyar közösség tagjai érzik meg a 

leginkább, a leghamarabb” - írja Kelemen. Hozzáteszi: „A napokban a Marosvásárhelyi 

Római Katolikus Teológiai Líceum ügyében észlelt visszaélésekről tájékoztatjuk az 

Amerikai Egyesült Államok nagykövetét, arra kérve, álljon az igazság oldalára, ne engedjen 

a túlkapások elfajulásának, a jogállamiság leépítésének”. 
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Államtitkárok: felháborító a marosvásárhelyi szülők kihallgatása 

Felháborítónak tartja Potápi Árpád János nemzetpolitikáért, valamint Soltész Miklós 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár, hogy a román 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) kihallgatásokra idézi be a marosvásárhelyi római 

katolikus líceum diákjainak szüleit, illetve hogy bírói döntés hiányában „megpróbálják az 

iskola jövőjét is ellehetetleníteni”. A két államtitkárnak a Miniszterelnökség által az MTI-

hez hétfőn eljuttatott közleményében az áll: elfogadhatatlan, hogy a – sajtóértesülések 

szerint – egy-másfél órán át tartó kihallgatásokon egyebek mellett arról kérdezik a 

szülőket, hogy miért íratták be gyermekeiket a katolikus gimnáziumba, illetve hogy önként 

vagy külső nyomásra döntöttek-e így. „Ezek a kihallgatások korábbi, más rendszerek 

módszereit idézik” – írták. Arra hívták fel a figyelmet: köztudott, hogy a szülők elégedettek 

az iskolában folyó szellemi-erkölcsi neveléssel, az intézmény tanári karával, valamint az 

igazgató munkájának színvonalával. A marosvásárhelyi katolikus gimnázium létét mind a 

társadalmi igény, mind a szakmai felkészültség indokolja – emelték ki. A két államtitkár 

szerint a korrupcióellenes harc leple alatt a magyarság jogainak tudatos szűkítése folyik, 

ami – tették hozzá – elfogadhatatlan egy jogállamban. Potápi Árpád János és Soltész 

Miklós felszólította a román hatóságokat, hogy fejezzék be az oktatók és a szülők 

megfélemlítését és a líceum tevékenységének ellehetetlenítését, mivel a folyamat 

visszafordíthatatlan károkat okoz nem csupán a magyar közösségnek, hanem Romániának 

is. 

Míg a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium diákjainak a szülei 

korábban arról számoltak be a sajtónak, hogy a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

nemcsak őket, hanem az iskolába járó gyerekek kihallgatását is tervezi, a Vásárhelyi Hírlap 

szerdán megtudta: a rendőrség a felszólítás kézbesítése után visszament a szülőkhöz, 

elkérték a „meghívót”, és előttük összetépték, mondván, hogy már nem érvényes. Csíky 

Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért csoport szóvivője megerősítette a hírt, miszerint a 

hatóság képviselői valóban megsemmisítették az egyik szülőnek kiküldött felszólítást. A 

Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanácsnál (CSM) tett panaszt az RMDSZ a 

marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnáziummal kapcsolatos ügyészségi eljárás 

visszásságai miatt. A Kelemen Hunor elnök által jegyzett szerdai panasz tartalmát a 

szövetség hírlevele ismertette. Az RMDSZ elnöke arra kérte Mariana Ghenát, a bírói 

tanács elnökét, hogy vizsgálja ki az intézmény ellen folytatott bűnügyi eljárás során 

tapasztalt visszaéléseket, és biztosítsa a kivizsgálás folyamatának törvényességét. Kelemen 

Hunor arról tájékoztatta a CSM elnökét, hogy az Országos Korrupcióellenes Ügyészség 

(DNA) tanúként hallgatja ki azokat a szülőket, akik ezelőtt két évvel átíratták gyermekeiket 

a római katolikus gimnáziumba. Szerinte ez az eljárás megkérdőjelezi az ügyészek 

hitelességét, pártatlanságát. „A szülők és ügyvédeik állításai alapján a DNA részéről 

egyértelmű a megfélemlítés. Esetenként azzal fenyegették meg őket, hogy nem ismerik el 

gyermekeik tanulmányait. Ez jóval túllépi az ügyészek hatáskörét" – idézte Kelemen 

Hunort a szövetség tájékoztatója. Az RMDSZ elnöke azt is sérelmezte, hogy bár mindmáig 
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nem született végleges bírói ítélet arról, hogy törvényesen jártak-e el az iskola alapításakor, 

a Maros Megyei Tanfelügyelőség február 27-én mégis megtiltotta a cikluskezdő osztályok 

indítását a 2017-2018-as tanévben. Kelemen Hunor úgy vélte: ilyen döntés nem 

születhetett volna meg akkor, ha a kivizsgálás a törvény előírásainak megfelelően zajlik. 

Megjegyezte: a DNA eljárása nemcsak a szülőkben keltett bizonytalanságot és félelmet, 

hanem a döntéshozókban és hatóságokban is, és nem tartotta szem előtt a diákok jogait. 

 

Szijjártó: Dél-Szlovákia gazdasági fejlesztésére ad forrást a magyar 
kormány 

Magyarország és Szlovákia vonatkozásában a stratégiai szövetségesi viszony fenntartása 

nemzeti és gazdasági érdek is – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán Pozsonyban, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) központjában 

tett látogatása során. Szijjártó Péter, aki a Szlovákia és Magyarország közti határkeresztező 

villamos vezeték megépítéséről szóló szerződés aláírása alkalmából járt Pozsonyban, az 

MKP székházában a felvidéki magyar párt vezetőivel találkozott, majd annak elnökével, 

Menyhárt Józseffel folytatott megbeszélést, többek közt a helyi magyar közösséget érintő 

időszerű kérdésekről. A külgazdasági és külügyminiszter a megbeszélés után az MKP 

elnökével közösen tartott sajtótájékoztatón a magyar és a szlovák kormány között kiépített 

stratégiai kapcsolatok fontosságát méltatta, illetve rámutatott arra is, hogy ennek „a szoros 

és megbízható” szövetségesi viszonynak a helyi magyar közösség számára is pozitív 

hozadékai vannak és lehetnek a jövőben is. „A jövőben is arra fogunk törekedni, hogy 

Magyarország és Szlovákia között sikertörténetekkel olyan bizalmi alapot hozzunk létre, 

amely lehetővé teszi, hogy olykor súlyosan érzékeny kérdéseket is a megoldás esélyével 

vessünk fel” – jelentette ki Szijjártó Péter. Hozzátette: Magyarország és Szlovákia 

együttműködése jó példája annak, hogy egy rendkívül érzékeny kapcsolatból hogyan lehet 

közös akarattal egy stratégiai szövetségesi viszonyt létrehozni, s ennek fenntartása nemzeti 

és gazdasági érdek is. A miniszter szólt arról is, hogy a magyar kormány tovább folytatja a 

két ország közti infrastrukturális kapcsolatok fejlesztését. Egyebek mellett konkrétumként 

említette a Komárom és a szlovákiai Révkomárom közötti új hidat, amelynek építése az 

idén kezdődik, a Rajkánál készülő gyorsforgalmi utat, valamint azt is, hogy rövidesen 11 

újabbal bővítik a két ország között jelenleg meglévő 34 határátkelőt. Szijjártó Péter 

elmondta: a magyar kormány a Felvidéken is gazdaságfejlesztési programot indít a 

vajdasági, illetve a kárpátaljai minta alapján. Ezt az MKP-val együttműködve készítik elő, s 

arról a szlovák kormányt is tájékoztatják. A program részletei firtató újságírói kérdésre 

válaszolva a miniszter azt mondta: a programnak konkrét keretösszege még nincs, azt a 

konkrétumok kidolgozása után pontosítják. Menyhárt József örömtelinek nevezte, hogy a 

magyar kormány számára az MKP az a stratégiai partner, amelynek központjában a 
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magyar kormány képviselői mindig tiszteletüket teszik, ha Pozsonyban járnak. Az ősszel 

esedékes megyei választásokról szólva azt mondta: a 2017-es év fontos határkő lesz a helyi 

magyar közösség számára, az MKP pedig sokat tesz majd azért, hogy a megyei 

önkormányzatokban jelenleg meglévő jó pozícióikat fenntartsák. A szlovákiai megyei 

választások kapcsán Szijjártó Péter azt mondta: nem titok, hogy a magyar kormány a 

magyar érdekképviselet megerősödését akarja, s így magyar pártként az MKP-nak szurkol. 

 

Soltész Miklós Vajdaságban: A magyar kormány segíti a külhoni 
közösségeket 

A szülőföldön való megmaradáshoz, a magyarság és a magyar nyelv, valamint a 

kereszténység megmaradásához számos segítségre van szükség, és a magyar kormány ezt a 

segítséget megadja a külhoni közösségeknek – hangsúlyozta Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára csütörtökön Tóthfaluban, ahol a magyar kormány 

támogatásával fejlesztették a helyi diákotthon informatikatermét. A délvidéki tóthfalusi 

Egyházi Oktató Nevelő Központ diákotthonának informatikatermébe 11 asztali 

számítógépet vásároltak, miután a magyar kormány 2,9 millió forint értékben támogatást 

biztosított erre a célra. Az Emmi eddig összesen 12 millió forintot adott a tóthfalusi 

Munkás Szent József Római Katolikus Plébánia részére a helyi egyházi diákotthon 

fejlesztési céljaira. Soltész Miklós kijelentette: a magyar kormány akkor tud bármilyen 

célkitűzést is támogatni, ha van valamilyen hosszú távra mutató elképzelés, és a tóthfalusi 

egyházi diákotthon ilyen. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy Budapest az utóbbi 

hat évben több mint 450 millió forinttal támogatta a Vajdaságban élő katolikus, 

református és evangélikus magyarok hitéleti tevékenységét. Ezen felül a legjelentősebb 

vajdasági búcsújáróhely, a doroszlói Mária-kegyhely felújítására is több mint 700 millió 

forintot biztosított a magyar kormány. Rámutatott, hogy a magyar és a szerb kormány 

kapcsolata nagyon jó, a megbékélési folyamat során abba is bele lehetett látni, milyen 

gondokkal küzd a magyar, illetve a szerb közösség. Emellett az is egyértelművé vált, hogy 

összefogással biztosítani lehet a helyben maradást, a megmaradást. „Megtaláljuk azokat a 

feladatokat, amelyek leginkább ezt a célt szolgálják” - tette hozzá. Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági képviselőház elnöke pedig felhívta a figyelmet: 

„Ahhoz, hogy egy közösség fejlődni tudjon, hogy támogatást tudjon szerezni, fontos, hogy 

abban a közösségben legyenek emberek, akiknek elképzelésük, hitük van”. Ilyen 

emberként nevezte meg a kollégium vezetőjét, Utasi Jenőt, akit egyben a tóthfalusi 

közösség motorjának hívott. A tóthfalusi diákotthont 2002-ben hozták létre a magyar 

kormány támogatásával. Az intézmény 65-70 lakó számára biztosít szállást és étkezést. 
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A kárpátaljai magyarság helyzetéről tanácskozott a KMKSZ 
választmánya 

Az ukrajnai kisebbségek jogainak tervezett szűkítése ellen egy hónapja indított 

aláírásgyűjtési akció menetéről tanácskozott, és a kárpátaljai magyarság helyzetével 

kapcsolatos időszerű kérdéseket tekintett át soros ülésén a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) választmánya szombaton Nagyszőlősön. Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke, az ukrán parlament képviselője beszámolójában rámutatott, hogy az utóbbi időben 

az országban kiéleződött mind a politikai, mind a gazdasági válság. Úgy vélte, hogy mivel a 

kelet-ukrajnai háborús konfliktus rendezésére kidolgozott minszki megállapodás 

végrehajtása zsákutcába jutott, és más rendezési terv még csak nem is körvonalazódik, 

elhúzódó és tovább mélyülő válságra kell felkészülni. A kárpátaljai magyarságról szólva a 

KMKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy a közösség helyzetét a válság mellett az is súlyosbítja, 

hogy Ukrajnában tendenciává váltak a nemzetiségi jogok szűkítésére irányuló törekvések. 

„Ha elfogadják a kisebbségek nyelvi és anyanyelvű oktatási jogainak a korlátozását célzó 

törvénytervezeteket, akkor a kárpátaljai magyarság sokkal rosszabb helyzetben találja 

magát, mint amilyenbe 1991-ben, Ukrajna függetlenné válásával került” – jelentette ki, 

megjegyezve, hogy az elmúlt negyedszázadban az ukrajnai kisebbségeknek voltak az 

érdekeiket figyelembe vevő jogaik, amelyeket most meg akarnak szüntetni. Ezen káros 

törekvések ellen fel kell lépni, és „ebben a folyamatban a KMKSZ élen járó szerepet játszik 

Ukrajnában és nemzetközi szinten”. Fontos lépésnek nevezte a kárpátaljai magyarság 

nemzetiségi jogainak védelmét illetően az ukrajnai kisebbségek anyanyelvhasználatának 

súlyos korlátozását kilátásba helyező törvénytervezetek ellen azt az egy hét múlva záródó 

aláírásgyűjtési akciót, amelyet a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség 

(UMDSZ) indított, a történelmi egyházak támogatásával. Mint közölte, az akció sikeresen 

folyik, mert bár az eredményességéhez 25 ezer aláírás elegendő lenne, eddig több mint 35 

ezren látták el kézjegyükkel az íveket, és várható, hogy a 40 ezret is meghaladja majd az 

aláírók száma. Brenzovics László nagy jelentőségűnek mondta, hogy az anyaország 

jelentős mértékben növelte a kárpátaljai magyarság támogatását. Ennek keretében sikerrel 

zárult az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Program első szakasza, amelyben mintegy ezer 

kárpátaljai magyar vállalkozó jutott vissza nem térítendő támogatásokhoz. Azt is 

bejelentette, hogy gyors ütemben folyik a projekt következő szakaszának az előkészítése, s 

ennek keretében jelentősebb volumenű beruházások is támogatásban és kedvezményes 

hitelben részesülhetnek majd. A politikus biztatónak nevezte az ukrán-magyar államközi 

kapcsolatok utóbbi időben tapasztalható fejlődését, amelynek az elősegítésében szerinte a 

KMKSZ is fontos szerepet játszott. Úgy vélte, megvalósulásuk esetén sokat javíthatnak a 

kárpátaljai magyarok és többségi lakosok helyzetén azok a tervezett határ menti közös 
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infrastrukturális beruházások, amelyek jelentősen megkönnyítik a határátkelést és a két 

ország közötti együttműködést. Azt is bejelentette, hogy más néven ugyan, de várható a 

magyar oktatási és közművelődési intézmények épületeinek felújítását, korszerűsítését 

támogató Keleti Partnerség Program folytatása Kárpátalján. 

 

 
 

 

 

K
á
rp
á
ta
lj
a

  


