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ET-szakértőket tájékoztatott az RMDSZ Kolozsváron a magyarság 
panaszairól 

Az RMDSZ a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor vállalt romániai 

kötelezettségek folyamatos megsértéséről tájékoztatta Kolozsváron az Európa Tanács (ET) 

szakértői küldöttségét. Amint a szövetség hírlevelében közölte: a keretegyezmény négytagú 

szakértői bizottsága hétfőn találkozott az RMDSZ ügyvezető elnökével és a szövetség 

szakpolitikusaival, akik fenntartották és kiegészítették a szövetség tavaly benyújtott 

árnyékjelentésének a megállapításait. Az árnyékjelentés a román kormány két és fél év 

késéssel tavaly márciusban benyújtott jelentésére reflektál. „Országunk következetesen 

ideális képet fest a kisebbségek itthoni helyzetéről, de nem veszi komolyan sem saját 

törvényeit, sem a nemzetközi egyezményekben vállalt kötelezettségeit” – idézte a hírlevél 

Porcsalmi Bálintot, a szövetség ügyvezető elnökét, aki azt is kijelentette: a román kormány 

jelentése „sok pontatlanságot és ferdítést tartalmaz, és hamis képet sugall” a kisebbségi 

jogok betartásáról. Az ügyvezető elnök felidézte: a román kormány jelentése úgy készült el, 

hogy a dokumentumot véglegesítő külügyminisztérium nem konzultált a magyarság 

képviselőivel, és a kormány struktúrájában működő Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalának 

észrevételeit sem vette figyelembe. A román kormány 2016 márciusában, mintegy két és 

fél év késéssel nyújtott be az Európa Tanácshoz jelentést arról, hogy miképpen teljesítette 

a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor, 1996-ban tett vállalásait. A 270 

oldalas román kormányjelentés a 2010 és 2013 közötti időszakot öleli fel, és a nemzeti 

kisebbségek nyelvi jogainak a kiterjesztéséről számol be. A jelentéshez az RMDSZ és több 

erdélyi magyar jogvédő szervezet is árnyékjelentést csatolt. 

Évtizede „kipipált” jogok megsértéséről tájékoztatták erdélyi magyar civil jogvédők az 

Európa Tanács (ET) szakértőit, akik a kisebbségvédelmi keretegyezmény ratifikálásakor 

tett romániai vállalások tiszteletben tartásáról tájékozódtak Kolozsváron. A civil jogvédők 

és az ET-szakértők hétfői megbeszéléséről Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom 

(CEMO) elnöke, Bethlendi András, az Advocacy Group for Freedom of Identity (AGFI) 

vezetője, valamint Toró Tibor, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) és a Székely 

Nemzeti Tanács (SZNT) szakértője számolt be egy hétfői kolozsvári sajtótájékoztatón. A 

CEMO és az AGFI, valamint az EMNT és az SZNT is árnyékjelentést nyújtott be a 

keretegyezménnyel kapcsolatos román kormányjelentéshez. Amint a civil jogvédők 

hangsúlyozták, olyan témákat ajánlottak a kisebbségvédelmi szakértők figyelmébe, 

amelyeket az ET több mint egy évtizede „kipipáltnak tekint”, és amelyeket a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) a politikai hatalom részeseként nem vethetett fel. 

Szigeti Enikő elmondta: az ET a nyelvi jogokat először rögzítő román közigazgatási törvény 

2001-es elfogadása óta megoldottnak tekinti a többnyelvű feliratozás kérdését. Hozzátette, 

most arra világítottak rá, hogy a keretegyezménnyel kapcsolatos legutóbbi ajánlás ellenére 

Marosvásárhelyen a hatóságok megakadályozzák a kétnyelvű utcanévtáblák kihelyezését, 

és a bíróságok az ET erre vonatkozó ajánlása ellenére sem tekintik úgy, hogy a 
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többnyelvűséget az utcanevek és az egyéb földrajzi nevek területén is érvényesíteni kell. 

Toró Tibor hozzátette: a politikatudományban erősen él az a nézet, hogy a kisebbségi jogok 

kezelésére a legjobb megoldás, ha a kisebbség reprezentatív szervezete része a hatalomnak. 

„Azt mutattuk be, hogy nem biztos, hogy ettől megoldódnak a problémák. A román 

kormány jelentésében feldolgozott három évből az RMDSZ kettőt kormányon töltött, és ez 

idő alatt csak gyűltek a problémák” – jelentette ki. A politológus úgy vélte, hogy a 

szakértők megértették: sokszor a magyar polgármesterek is „öndiszkriminációt hajtanak 

végre”, mert rajtuk is múlik, hogy településükön nem érvényesülnek a kisebbségi jogok. A 

civil jogvédők elmondták: az ET szakértői júniusra készítik el a jelentésüket a 

kisebbségvédelmi keretegyezmény romániai tiszteletben tartásáról. A dokumentum az év 

második felében kerül az ET miniszteri tanácsa elé, és az ET körülbelül egy év múlva 

fogalmazza meg a Romániának szánt ajánlásait. Hozzátették, mind a jelentés, mind az 

ajánlások fontos eszközei lehetnek az erdélyi magyar jogérvényesítésnek. 

 

Nem fellebbez Boc – magyarul és németül is kiírják Kolozsvár nevét 

Emil Boc, Kolozsvár polgármestere egy pénteki sajtótájékoztatón bejelentette: nem 

fellebbez a helységnévtábla-ügyben hozott alapfokú ítélet ellen, és többnyelvű 

helységnévtáblákat helyeztet el Kolozsvár bejárataihoz. Amint a polgármester az MTI 

szerint kijelentette: a szabványos helységnévtáblára a város román neve (Cluj-Napoca) alá 

kerül a magyar Kolozsvár és a német Klausenburg városnév. Ugyanakkor a város római 

kori eredetére is utalni kíván azzal, hogy a háromnyelvű helységnévtábla fölé egy kőtábla 

kerül a város római kori megnevezésével. Hozzátette, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

(BBTE) történész szakértőinek a tanácsa alapján ezen a Municipium Aelium Napocense ab 

Imperatore Hadriano Conditum (117-138) felirat szerepel majd. A polgármester elmondta, 

történelmi tény, hogy a mai Románia területén Kolozsvár volt az első város, amelyet a 

rómaiak municípiumi rangra emeltek. A mai román közigazgatásban is a municípium szót 

használják a megye jogú városok megnevezésére. „A megoldás tudományosan 

alátámasztható, és nem megosztó jellegű, hanem összeköt bennünket. Az a kötelességem, 

hogy tartsam tiszteletben a múltat, ugyanakkor a jövő felé irányítsam a közösséget. Ez egy 

európai megoldás, amely megerősíti a város többnyelvű, toleráns, békés és civilizált 

jellegét. Kolozsvár az együttélés művészetének a modellje” – fogalmazott a polgármester. 

Újságírói kérdésre válaszolva Emil Boc elmondta, a táblák egy-másfél hónap múlva 

kerülnek ki a város határába. Az egyedüli helyes döntést hozta meg Emil Boc 

polgármester, aki bejelentette: nem fellebbezi meg a megyei törvényszék ítéletét, s 

kihelyezi a többnyelvű helységnévtáblákat Kolozsváron – áll az RMDSZ pénteki 

közleményében. „Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári magyar emberek és minden erdélyi 

magyar ember sikere. Egy hosszú, több évtizedes időszak vége, amikor is végleg lezárulhat 

a funari korszak, és amikor esély nyílik a tényleges multikulturalizmus megvalósulására. 

Gratulálunk a civil szervezeteknek és mindazoknak, akik hittek a győzelemben, s nem 
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hátráltak meg akkor, amikor mindez még lehetetlennek tűnt. Külön köszönet illeti azokat a 

román értelmiségieket és véleményformálókat, akik a magyar közösség mellé álltak, az ügy 

támogatását pedig nyilvánosan is felvállalták” – olvasható a Kelemen Hunor RMDSZ-

elnök által aláírt közleményben. Eszerint a szövetség a következő hetekben olyan 

közigazgatási törvénymódosítási csomagot terjeszt a parlament elé, amelyben a húsz 

százalékos anyanyelv-használati küszöb csökkentését is megfogalmazza. „Javaslatunk 

egyértelműen megkönnyítené azoknak a magyar közösségeknek a helyzetét, amelyek 

Erdély más településein élnek. Továbbra is hisszük, hogy a társadalom elvárásaira és 

problémáira a civil szférának és a politikumnak közösen kell megoldást találnia, a magyar 

közösséget érő ügyekben egymást kiegészítve kell eredményeket elérni” – fogalmazott 

Kelemen Hunor. 

 

Terrorvád: nem kell börtönbe vonulniuk a HVIM tagjainak 

A büntetőjogi besorolásuk megváltoztatásával első fokon felmentette a vádak egy része alól 

a bukaresti táblabíróság pénteken a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 

terrorizmussal vádolt székelyföldi aktivistáit. A vádlottakat a pirotechnikai eszközökkel 

elkövetett bűncselekményekért ítélték 11, illetve 10 hónap és néhány nap letöltendő 

börtönbüntetésre, éppen annyira, amennyit előzetes letartóztatásban töltöttek, így a 

kiszabott szabadságvesztést letöltöttnek nyilvánították. Az alapfokon született ítéletnek 

megfelelően sem Beke Istvánnak, a HVIM kézdivásárhelyi elnökének, sem Szőcs 

Zoltánnak, a HVIM erdélyi szervezete vezetőjének nem kell további börtönbüntetést 

letöltenie, ha az ítélet jogerőre emelkedik. A két férfit azzal gyanúsították, hogy házi 

készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely főterén 2015-ben, a román nemzeti 

ünnepre szervezett december elsejei katonai parádé közben. Az ügyészség Beke Istvánt 

közösség elleni merényletkísérlettel, valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok 

megsértésének a kísérletével, Szőcs Zoltánt közösség elleni merényletre való felbujtással, a 

robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással vádolta. A 

bíróság mindkettejük esetében az első vádpontnál a büntetőjogi besorolást az alkotmányos 

rend erőszakos megváltoztatására irányuló kísérletre (illetve felbujtásra) változtatta, majd 

ezen vádpontok alól felmentette őket. A kiszabott büntetést végül a – pirotechnikai 

eszközökkel kapcsolatos – második vádpont miatt szabták ki rájuk. A szervezett bűnözés 

és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) a vádiratban megfogalmazott kérésének helyt 

adva a bíróság fasiszta jellegű, idegengyűlő, rasszista szervezetnek minősítette a HVIM-et 

és elrendelte a korábban lefoglalt pirotechnikai eszközök, mobiltelefonok, zászlók és 

jelvények végleges elkobzását. A bíróság tíz-tíz ezer lejes perköltség megfizetésére 

kötelezte a vádlottakat. 
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Szilágyi: a családi vállalkozások megtartó erőt adnak a felvidéki 
magyarságnak 

Mind a helyi fiatal vállalkozók, mind pedig a családi vállalkozások megtartó erőt adnak a 

felvidéki magyarságnak, ezért azokat a gazdaságfejlesztési program keretében támogatni 

kell – jelentette ki Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a felvidéki Révkomáromban kedden. Szilágyi Péter erről a „2017 – a külhoni 

magyar családi vállalkozások éve” programmal kapcsolatban beszélt azon a konferencián, 

amely az első felvidéki megállója volt a nemzetpolitikai államtitkárság idei tematikus 

programját bemutató Kárpát-medencei körútnak. A helyettes államtitkár a rendezvényen 

tartott előadásán a nemzetpolitikai államtitkárság eddig megvalósult tematikus éveiről, 

azok okairól, céljairól és eredményeiről, illetve az idei program célkitűzéseiről beszélt. 

Elmondta: 2010 után soha nem látott mértékű támogatási programok kezdődtek a külhoni 

magyarság számára a külhoni közösségek megtartásának és gyarapításának céljával. 

Ezeknek a programoknak a középpontjában 2014-ig az oktatásfejlesztés és a kultúra állt, 

majd a támogatások súlypontja a gazdaságfejlesztés irányába tolódott el, abból a 

megfontolásból kiindulva, hogy a külhoni magyar közösségek gazdasági megerősítése 

alapkő lehet ezeknek a közösségeknek a megtartásában. „Azt gondoljuk, hogy a fiatal 

vállalkozók és a családi vállalkozások lehetnek azok, amelyek megtartó erőt adhatnak a 

felvidéki magyarságnak, mert eredményeket tudnak elérni, magyar embereket tudnak 

foglalkoztatni, és egészében is erősíteni tudják a magyar közösséget” – mondta Szilágyi 

Péter. Kifejtette: tavalyi tematikus évük, a fiatal külhoni magyar vállalkozók éve program 

sikeres volt, a 3 és 6 millió forint közötti célösszegű támogatásokra együttvéve közel ezer 

pályázat érkezett a Kárpát-medencéből, a Felvidékről pedig mintegy 160-an pályáztak, s a 

beérkezett pályázatoknak átlagosan 10-12 százaléka kapott támogatást. Őry Péter, a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) Országos Tanácsának elnöke a rendezvényen mondott 

beszédében hangoztatta: a magyar kormányzattól kapott támogatás nem kötelező uniós 

támogatási forma, hanem a külhoni magyar közösségeknek juttatott olyan segítség, amely 

elengedhetetlen ezeknek a közösségeknek a fejlesztéséhez. „A családi vállalkozások 

jövőképet jelenthetnek a felvidéki magyarság számára, mivel segítségükkel a 

szülőföldjükön maradhatnak és így élhetnek meg a családok, amelyek gyermekeket 

vállalhatnak, és ezzel fenntartják a közösséget” – hangsúlyozta Őry Péter. 

 

Orbán levélben gratulált Vučićnak 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök levélben gratulált Aleksandar Vucicnak a szerbiai 

elnökválasztáson elért magabiztos győzelméhez, és kifejezte reményét, hogy az eddigi, 

jelentős eredményeket hozó stratégiai kapcsolataink a jövőben is az elmúlt években 

tapasztalt ütemben fejlődhetnek tovább. Meggyőződésem, hogy a tegnapi kimagasló 
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eredmény kormányfőként végzett munkájának egyértelmű elismerése – fogalmazott 

Orbán. Az Ön vezetése alatt Szerbia a regionális stabilitás meghatározó szereplőjévé vált, 

és jelentős lépéseket tett az európai uniós tagság megszerzése felé, amelyhez hazánk 

továbbra is biztosítja a folyamatos politikai és szakmai támogatást – írta Orbán Viktor. 

 

Pásztor István: Vucic győzelmével tovább javul a magyar kisebbség 
helyzete 

Aleksandar Vucic győzelmével tovább javulhat a vajdasági magyarok helyzete – adott 

hangot bizakodásának Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke a 

szabadkai Pannon RTV-ben a vasárnapi szerb elnökválasztás eredményét értékelve. A 

kormánykoalíció részeként a VMSZ Aleksandar Vucicot támogatta a kampány során. A 

legnagyobb délvidéki magyar párt elnöke úgy vélekedett, hogy az (elmúlt években szerb 

miniszterelnökként tevékenykedő) új elnök személye biztosíthatja a zökkenőmentességet a 

magyar-szerb kapcsolatokban, hiszen az utóbbi néhány évben ez a viszony jelentősen 

javult, és várhatóan ez folytatódni fog. A jó kapcsolat legnagyobb haszonélvezői a 

Szerbiában élő magyarok és a Magyarországon élő szerbek – tette hozzá. Emlékeztetett 

arra, hogy nincsenek nyitott kérdések Belgrád és Budapest között, majd úgy folytatta: 

bármennyire összetett kérdésekkel találja is szembe magát a két nemzet, azokat 

együttműködéssel meg tudják majd oldani. Pásztor István felhívta a figyelmet arra, hogy 

Aleksandar Vucic győzelme a vajdasági magyar közösségnek is az előnyére válik, hiszen 

könnyebben lehet megvalósítani azokat a célkitűzéseket, amelyeket a VMSZ és a Vucic 

vezette Szerb Haladó Párt koalíciós szerződésében fektettek le. A pártelnök szerint a 

közeljövőben a kisebbségi jogkörök kérdésében is javulás várható. Mint mondta: arra 

számít, hogy a parlament hamarosan újra megkezdi a munkát, amelyet a kampány idejére 

felfüggesztett, és napirendre kerülnek a vajdasági magyarságot közvetlenül érintő 

kérdések, például a nemzeti tanácsokról szóló törvény vagy a Vajdaság hatásköreit, illetve 

finanszírozását rendező jogszabály. Hozzátette: a vajdasági magyarok gazdasági helyzete is 

javulhat, Aleksandar Vucic ugyanis eddig is támogatta a magyar kormány vajdasági 

gazdaságfejlesztési programját, és várhatóan ez a jövőben is így lesz. Pásztor István 

kiemelte, hogy a VMSZ-t is erősíti a győzelem, hiszen a számadatok azt bizonyítják, a 

legnagyobb délvidéki magyar párt továbbra is élvezi a közösség támogatását. A VMSZ arra 

buzdította a szavazópolgárokat, hogy voksukat Vucicra adják, és az előzetes eredmények 

szerint ezt sokan megfogadták, a többségében magyarok lakta településeken is a 

kormánykoalíció jelöltje kapta a legtöbb szavazatot. 
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Tisztújító közgyűlését tartotta a KMKSZ Beregszászon 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 28 éve töretlenül képviseli a 

kárpátaljai magyarság érdekeit, és mára a megyei magyar képviselet megkerülhetetlen 

politikai erővé vált Kárpátalján – jelentette ki Brenzovics László, a magyar szervezet 

elnöke, az ukrán parlament képviselője szombaton Beregszászon, a KMKSZ 28., tisztújító 

közgyűlésén. Hároméves elnökségét értékelő beszámolójában Brenzovics László 

hangsúlyozta: az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetséggel (UMDSZ) két éve kötött 

együttműködési megállapodásnak köszönhetően a magyar képviselet megkerülhetetlen 

politikai erővé vált a Kárpátalja megyei tanácsban. Soha nem látott sikert hozott a két 

szervezet közös választási listája a 2015-ös önkormányzati választásokon, a kárpátaljai 

magyarok minden szinten erős képviselethez jutottak, számos vezető pozíciót szerezve 

mind a megyei tanácsban, mind a megyei végrehajtó hatalmi szervekben – mutatott rá. A 

KMKSZ vezetője kifejtette: a rendkívül súlyos ukrajnai helyzet ellenére elnökségének 

három éve alatt - az újításoknak is köszönhetően - a szövetség megerősödött, a tagság 44,5 

ezer főre bővült. Úgy vélte a KMKSZ kifogástalanul bonyolítja le az anyaországból érkező 

támogatások elosztását, jól menedzseli a magyar kormány gazdaságfejlesztési támogatását 

kezelő Egán Ede Gazdaságfejlesztési Tervet és a Keleti Partnerség Programot. Brenzovics 

László a kárpátaljai magyarság közösségként történő megmaradását tekintve 

kulcsfontosságúnak nevezte a támogatásokat, amelyek szerinte azt jelzik, hogy az 

anyaország, a magyar kormány "nem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét". A KMKSZ 

elnöke köszönetet mondott Magyarországnak, a magyar kormánynak a támogatásokért. A 

KMKSZ elnöke köszönetet mondott a kárpátaljai magyaroknak azért, hogy a súlyos helyzet 

ellenére kitartanak, nem hagyják el szülőföldjüket. A tisztújító közgyűlés küldöttei 

ellenszavazat nélkül újabb három évre Brenzovics Lászlót választották a KMKSZ elnökévé. 

Az ülésen elfogadott nyilatkozat szerint a KMKSZ „úgy véli, hogy a nyelvhasználattal, 

anyanyelvű oktatással, médiával és az állampolgársággal kapcsolatos jogok szűkítése 

ellentmond Ukrajna alkotmányának és az ország nemzetközi kötelezettségvállalásainak, 

mindamellett jelentős visszalépést jelentenének a nemzeti kisebbségek jogérvényesítése 

terén, súlyosan megsértve az Ukrajna alkotmányában rögzített alapjogokat és a 

szomszédos államokkal megkötött alapszerződésekben foglaltakat”. A KMKSZ közgyűlése 

felhívja az illetékesek figyelmét, hogy az anyanyelvi oktatás és a szabad nyelvhasználat 

biztosítása alkotmányos kötelesség, ezért maradéktalanul biztosítani kell a nemzetiségi 

kisebbségek számára is. A nyilatkozat szerint a kettős állampolgárság kérdése nemcsak a 

nemzetiségi kisebbségekhez tartozókat érinti, hanem több millió olyan ukrán állampolgárt 

is, aki az elmúlt évek kilátástalan helyzetéből menekülve külföldre kényszerült. Az európai 

uniós állampolgársággal is rendelkező ukrán állampolgárok nemhogy nem veszélyeztetik 

Ukrajnát, de komoly lehetőségeket jelentenek az európai struktúrák felé történő 

közeledésben, az ország európai integrációjának megerősítésében, a bevételi források 

bővítésében. „Úgy véljük, hogy a kisebbségekkel kapcsolatos törvényalkotási 

kezdeményezések csupán a figyelem elterelését szolgálják az országban tapasztalható égető 
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gazdasági, szociális és demográfiai problémákról, s csak tovább ronthatják az amúgy is 

feszült helyzetet” – mutatott rá a magyar szervezet fóruma. A KMKSZ elnöksége ezért 

szorgalmazza, hogy a hatalmi szervek hagyjanak fel a jogi formába burkolt 

kisebbségellenes törekvésekkel, és tegyenek érdemi lépéseket azok jogainak biztosítása és 

érvényesítése érdekében.  

Köszönet illeti a kárpátaljai magyarságot bátor helytállásáért és azért a kitartásért, amelyet 

az impériumváltások közepette az elmúlt közel száz esztendőben tanúsít szülőföldjén 

közösségként történő megmaradása érdekében – jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a KMKSZ közgyűlésén. Beszédében az államtitkár 

méltatta a két kárpátaljai magyar szervezet, a KMKSZ és az Ukrajnai Magyar Demokrata 

Szövetség (UMDSZ) két évvel ezelőtti összefogását, kulcsfontosságúnak nevezve azt a 

kárpátaljai magyarság megmaradásának szempontjából. „Ez az összefogás hosszú távú, 

stratégiai jelentőségű, amely utat és példát mutat a Kárpát-medence más magyar politikai 

erőinek is” - hangsúlyozta. Hozzátette: ez az az út, amelyen továbbra is járnunk kell. A 

politikus, utalva arra, hogy a Kárpát-medence magyarsága összefogott a kárpátaljai 

nemzetrész érdekében, kiemelte: a kárpátaljai magyarság nehéz helyzete összekovácsolta a 

magyar nemzetet. 

 

Helyszíni szemlén az oktatási miniszterhelyettes 

A múlt héten Eszékre, a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központba 

(HMOMK) látogatott Momir Karin, a horvát oktatási és tudományos tárca helyettes 

vezetője, hogy személyesen is tájékozódjon a tervezett diákotthon építésével kapcsolatban. 

Andócsi János, a HMOMK igazgatója mellett a megbeszélésen részt vett Jankovics Róbert 

parlamenti képviselő is. A Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központban 18 

év alatt sem sikerült elindítani a kollégium építését, habár a projekt és az ún. lokációs 

engedély már több éve elkészült. Mindvégig a pénz, illetve a politikai akarat hiányzott. 

„Miniszterhelyettes úrral a szükséges előkészítő munkálatok részleteiről beszéltünk. Szóba 

kerültek a felmerülő problémák is, például az, hogy a korábban kiadott lokációs engedély 

2013-ban nem lett meghosszabbítva, így újat kell igényelni, és miután azóta az 

idevonatkozó jogszabályok is változtak, a terveken is változtatni kell ahhoz, hogy 

megszerezzük az építési engedélyt. Jó hír viszont, hogy a kommunális illetéket, amelyet a 

magyar kormány támogatásával a Központ már átutalt Eszék városának, nem kell újra 

befizetni. A szükséges dokumentációt igyekszünk minél előbb „összerakni”, így akár már 

idén ősszel elkezdődhet az építkezés” – mondta a parlamenti képviselő, aki hozzátette azt 

is, az viszont sajnálatos, hogy elődei közül egyik sem tartotta fontosnak a diákotthont, és 

számukra minden előrébb való volt, mint a magyarságunk megmaradásának egyik 

zálogaként szolgáló objektum megépítése. – „És ezért most ránk valóban nagy feladat 

hárul: újra az elvárható szintre kell hoznunk az eszéki magyar központot. Köszönettel 
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tartozunk a zágrábi oktatási minisztériumnak és mindkét kormánynak a számunkra 

igencsak fontos ügy iránti kitüntetett figyelmükért” – szögezte le Jankovics Róbert. 

 
 


