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Kiállítás nyílt Szent Lászlóról a Magyarság Házában 

A hadvezér, a törvényhozó, az egyházépítő uralkodót és utókorra gyakorolt hatását mutatja 

be a Szent László élete, kultusza és szellemi öröksége című kiállítás, amely a Magyarság 

Házában nyílt meg április végén a Szent László-év keretében. A Nemzetpolitikai 

Államtitkárság tavaly hirdette meg a 2017-es Szent László-emlékévet, a lovagkirály trónra 

lépésének 940. és szentté avatásának 825. évfordulója kapcsán – emlékeztetett a tárlat 

megnyitóján Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. Szent László 

országépítő és a határokat a nomád inváziótól megvédő vezetőként írta be magát a 

történelembe. Egyházépítésével és személyes példájával lett végképp a múlté a 

pogánylázadások kora, Szent Lászlóval vált valósággá államalapító István király álma: a 

keresztény Magyarország – mutatott rá. Szilágyi Péter elmondása szerint a Szent 

Lászlóhoz fűződő rendezvények nyomán cselekvő erők bontakoztak ki Kárpát-medence 

szerte az egyházban, a civil szférában, a kulturális életben és az oktatás terén is. 

Nagyvárad, Győr, Gyulafehérvár, Munkács, Zamárdi, Révkomárom, Gombos, Szépvíz, 

Gömör és Székelyföld csak néhány példa arra, ahol a Szent László-év eseményei már 

elindultak. Szilágyi Péter hangsúlyozta: a lovagkirály személye és életműve a magyarságon 

túl Közép-Európa népeit is összeköti. A Szent László-freskókról készült kiállítást az elmúlt 

hónapokban Lengyelországban és Zágrábban is bemutatták, ahol mind a lengyel, mind a 

horvát köztársasági elnökök megtekintették – idézte fel a helyettes államtitkár. Csibi 

Krisztina, a Magyarság Háza igazgatója kiemelte, hogy a Szent László-évnek köszönhetően 

Magyarországon és szerte Európában magyar tízezrei ismerhetik meg a lovagkirály 

örökségét. 

 

Szilágyi Péter: a külhoni magyar pedagógusok munkájának mércéje, 
lesz-e magyar jövő 

A külhoni magyar pedagógusok munkájának mércéje nem csak az, hogy milyen lesz a 

magyar jövő Tordán, Zentán vagy Rimaszombaton, hanem hogy egyáltalán lesz-e magyar 

jövő, lesz-e kit tanítani évtizedek, évszázadok múlva is – mondta Szilágyi Péter, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára az Év tanára díjkiosztó 

ünnepségén, szombaton Budapesten. A helyettes államtitkár arról beszélt, tanárnak lenni 

többet jelent egy szakma művelésénél, több, mint egy tantárgy ismereteinek átadása, mert 

az oktatók nem kevesebbet vállalnak, mint a jövő generáció nevelését. Nincs még egy olyan 

hivatás, amely ilyen mértékben befolyásolná az egész társadalom alakulását – hangoztatta 

Szilágyi Péter, hozzátéve, ez nemes feladat és egyben hatalmas felelősség is. Azoknak, akik 

a határokon túl magyar nyelven oktatnak, még ennél is többet kell tenniük: egyszerre kell 

átadniuk a szükséges tudást, a szellemi iránymutatást és a magyarságukhoz való szüntelen 

ragaszkodást – fogalmazott. A helyettes államtitkár emlékeztetett: a legfontosabb 

nemzetpolitikai célok között szerepel, hogy minden magyar gyermek számára biztosított 
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legyen az anyanyelvi oktatás a határon túl is, ebben a Bethlen Gábor Alapkezelő is jelentős 

segítséget nyújt. Szólt arról is, hisznek abban, hogy a magyar iskola választásában a 

magyar óvodáknak is kiemelt szerepük van, ezért a kormány döntése alapján 17,1 milliárd 

forintból útjára indították a Kárpát-medencei óvodaépítési és -fejlesztési programot, 

amellyel 68 új bölcsőde, óvoda épülhet a Kárpát-medencében, és további 215 fejlesztésére 

lesz lehetőség. Szilágyi Péter szavai szerint fontos, hogy a külhoni tanárok tudják és 

érezzék, megbecsülik őket, ehhez járul hozzá az Év tanára díj. Megjegyezte: az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség együttműködésében évek óta zajlik az 

egységes Kárpát-medencei oktatási tér megteremtése, amelyben a kezdeményezés jelentős 

mérföldkő. A „határon innen” kategóriában az Év tanára Csörszné Tar Enikő, a kisvárdai 

Bessenyei György Gimnázium angol szakos tanára lett. A „határon túli” kategóriában az Év 

tanára Unger Enikő, a marosvásárhelyi Mihai Eminescu Pedagógiai Szaklíceum és 

Művészeti Szaklíceum földrajz szakos tanára lett. A kategória második helyezettje Bernád 

Ildikó, a gyergyószentmiklósi Vaskertes Általános Iskola matematika-fizika szakos tanára, 

a harmadik helyezettje pedig Szórád Endre, a zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium 

és Kollégium kémiatanára. 

 

A külhoni magyarok is megkapják a jövő évtől a magyarországi 
anyasági támogatást 

2018 januárjától kiterjeszti Magyarország az anyasági támogatásra jogosultak körét, a 

juttatást akkortól azok is megkaphatják, akiknek a gyermeke külföldön születik meg – 

jelentette be Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család-, ifjúság- és 

nemzetközi ügyekért felelős államtitkára. Novák hangsúlyozta: legyenek akár határon túli 

magyar állampolgárok, vagy ideiglenesen külföldön tartózkodók, az egyszeri, 64 125 

forintra ők is jogosulttá válnak, amennyiben gyermeküket a magyar rend szerint 

anyakönyveztetik. Az államtitkár szerint ezzel szeretnék a „magyar-magyar köldökzsinórt 

tovább erősíteni” és azoknak is támogatást adni, akik éppen külföldön vállalnak 

gyermeket. Az MTI kérdésére elmondta: a részletszabályokat ezt követően fogják 

kidolgozni, de szeretnék az adminisztratív terheket a legalacsonyabbra szorítani; az 

igénylések benyújtásához várhatóan a konzulátusok fognak tudni segítséget nyújtani. 

 

Újranyitják az ukrán tanszéket a Nyíregyházi Egyetemen 

Újranyitják a 2013-ban megszűnt Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéket a Nyíregyházi 

Egyetemen – jelentette be Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztosa kedden, az intézményben. Grezsa István hangsúlyozta, ha a magyarság 

elvárja, hogy Ukrajnában szabadon használhassa anyanyelvét, lehetőséget kell biztosítani 

az ukrán nyelv és szlavisztika tanulására Magyarországon is. A kormánybiztos kijelentette, 
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Orbán Viktor miniszterelnök kérése volt, hogy a tanszéket minél hamarabb indítsák el a 

Nyíregyházi Egyetemen. Az Ukrán és Ruszin Filológiai Tanszék először 1992-ben alakult 

meg a jogelőd Bessenyei György Tanárképző Főiskolán, ahol egy évvel később elkezdődött 

az ukrán nyelvű képzés. A tanszék vezetője – 2005-ben bekövetkezett haláláig – Udvari 

István volt, akinek tiszteletére kedden emléktáblát avattak a Nyíregyházi Egyetemen. 

Grezsa István beszédében kiemelte, Udvari István egyedülálló szorgalmával kiemelkedően 

értékes és változatos örökséget hagyott hátra. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a rendezvényen elmondta, az Ukrajnában élő 

magyarságot sok szál köti a Nyíregyházi Egyetemhez, az intézmény sokat tett a Kárpátaljai 

Magyar Főiskola létrehozásáért, továbbá sok kárpátaljai fiatal tanult Nyíregyházán. 

Brenzovics László szerint fontos, hogy olyan embereket képezzenek, akik ismerik mindkét 

ország kultúráját, mert ez erősíti a felek kapcsolatát. A tanszék vezetője Stefuca Viktória 

lesz, aki a kárpátaljai Huszton született, kétnyelvű családban, jelenleg az Ukrán Országos 

Önkormányzat elnökhelyettese. A képzés akkreditációja néhány hónapon belül várható, a 

Nyíregyházi Egyetem új tanszékén 2018-ban kezdődik a oktatás. 

 

 

Magyar akciócsoport a román egyesülési centenárium aláásására?  

Kutatócsoportot hozott létre a Román Akadémia az orosz és az állítólagos magyar 

propaganda ellen. Az Információs Hadviselést és a Stratégiai Kommunikációt Elemző 

Laboratórium (LARICS) névre keresztelt, szerdán bemutatott testület élére Dan Dungaciu 

marosvásárhelyi születésű szociológust, geopolitikust, volt külügyi államtitkárt nevezték 

ki, aki az akadémia politikatudományi és nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó intézetét is 

vezeti. A kutatócsoport tagjai közé biztonságpolitikai és kommunikációs szakértőket is 

beválogattak, többek között Cristian Diaconescu és Sergiu Celac volt külügyminisztereket, 

Iulian Chifu volt államfői biztonságpolitikai és külügyi tanácsadót, Antonia Colibăşanut, a 

Stratfor korábbi elemzőjét, illetve újságírókat is. Feladatuk az Oroszország által 

Romániában és Európában alkalmazott kommunikációs propaganda feltérképezése, 

elemzése és leleplezése lesz. Ioan Aurel Pop történész, a kolozsvári Babeș–Bolyai 

Tudományegyetem (BBTE) rektora ugyanakkor a rendezvényen kijelentette: a 

Magyarország által alkalmazott propaganda ellen is fel kell lépniük. Bár a propaganda-

hadviselést elsősorban Oroszországhoz kötik, a rendezvény résztvevői szerint 

Magyarország is alkalmazza Románia ellen, hogy ezáltal valósítsa meg Erdéllyel 

kapcsolatos elképzeléseit. Dan Dungaciu szerint a destabilizációt célzó propaganda ott a 

leghatékonyabb, ahol csekély az intézményekbe és a vezetőkbe vetett bizalom. Megjegyezte 

ugyanakkor, hogy legalábbis kezdetben nem az úgynevezett „fake news”, azaz álhírek 

felderítésével foglalkoznak majd, mivel az igencsak homályos fogalom. Ioan Aurel Pop, a 

BBTE rektora felszólalásában a Magyarország által Románia ellen terjesztett állítólagos 
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propagandával foglalkozott. Szerinte Budapest „kommunikációs és információs 

hadviselést” folytat Románia ellen, amely jövőre készül megünnepelni az erdélyi románok 

által 1918-ban megszervezett gyulafehérvári nagygyűlés századik évfordulóját. Pop szerint 

Magyarországon állami hivatalt – ő osztályként (departament) emlegette – hoztak létre a 

trianoni diktátum századik évfordulója alkalmából megtartandó rendezvények 

megszervezésére. A történész azt állította, hogy ez a budapesti „különleges főosztály” 

kampányt kezdeményez a nagy román egyesülés közelgő 100. évfordulója 

megünneplésének aláásására. A rektor arról beszélt, hogy Magyarország az erdélyi 

identitásra, illetve az egykori létező autonóm Erdélyi Fejedelemség létezésének 

kihangsúlyozására építi kommunikációját, és az általa „információs háborúnak” nevezett 

állítólagos műveletek mibenlétéről is beszélt. A történész szerint ennek a 

propagandastratégiának a része az autonómia történelmi megalapozottságának a 

hangoztatása. Pop szerint a magyar „propaganda” azt terjeszti, hogy a románok nem 

rendelkeznek ősi történelemmel, a vlah népnév pedig nem azonos a románnal. A rektor az 

általa Budapestnek tulajdonított kommunikációs panelek között megemlítette azt is, amely 

szerint Erdély nem Románia, hiszen még száz éve sem tartozik Romániához, miközben 

történelme teljes időtartama alatt Magyarországhoz tartozott, így a Magyarországhoz 

fűződő történelmi kötelékei is erősebbek, mint a Romániához fűződő kapcsolatok. Pop 

szerint a magyar „propaganda” része az is, hogy románul Hunyadi Jánost Ioannak kellene 

nevezni, nem pedig Iancunak, hiszen az eredeti neve János volt, de Budapestnek 

tulajdonítja azt a kezdeményezést is, hogy Kolozsvár román elnevezéséből tüntessék el az 

1974-ben Ceaușescu által odabiggyesztett Napoca elnevezést. A BBTE rektora szerint 

Magyarország nemzetközi szinten azt terjeszti: az erdélyiek 1918-ban valójában nem is 

akartak Romániával egyesülni. Mindennek ellensúlyozására szükségesnek nevezte a 

„komoly oktatást” , amely azonban szerinte mára már hiánycikké vált. Különben a Pop 

által hivatkozott „kormányhivatal” nem más, mint a Magyar Tudományos Akadémia 

Lendület Trianon 100 néven tavaly létrejött kutatócsoportja, amelynek célja 

monográfiákkal, konferenciákkal, dokumentumközlésekkel, idegen nyelvű publikációkkal 

hozzájárulni ahhoz, hogy a tudományos közösség és a magyar közvélemény jobban 

megismerje az 1920-as trianoni békeszerződés pontos körülményeit. A Krónika úgy tudja, 

a kutatócsoport levélben ismertette valós tevékenységét a kolozsvári rektorral, felhívva a 

figyelmét, hogy számos állítása nem felel meg a valóságnak. 

 

CSM: nem törvénytelen kihallgatni a vásárhelyi szülőket 

A bukaresti Legfelsőbb Bírói Tanács (CSM) keretében működő Igazságszolgáltatási 

Felügyelet nem tartja törvénytelennek, hogy a marosvásárhelyi Római Katolikus 

Gimnázium létrehozása ügyében vizsgálódó ügyész az iskolában tanuló gyermekek szüleit 

is kihallgatja. A bírák és ügyészek munkáját vizsgáló felügyeletet az ügyészek és bírák 

szakmai testületeként működő Legfelsőbb Bírói Tanács bízta meg a marosvásárhelyi 
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iskolaügyben folytatott ügyészségi eljárás törvényességének az ellenőrzésével az RMDSZ és 

a gimnázium vezetőségének panasza nyomán. A felügyelet válaszát az RMDSZ juttatta el 

az MTI-hez. Ebben a felügyelet közölte: a szülők beidézése révén tájékoztatni kívánták 

őket, hogy sértett félként csatlakozhatnak ahhoz a büntetőperhez, amely a Római 

Katolikus Gimnázium törvénytelennek vélt létrehozása ügyében indul. A felügyelet április 

5-én kiállított átiratából kiderül, hogy e dátumig 48 szülőt idéztek be tanúként a romániai 

korrupcióellenes ügyészség (DNA) marosvásárhelyi részlegére, és a beidézések addig 

folytatódnak, míg a szülők mindegyikét ki nem hallgatják. Amint a felügyelet fogalmazott, 

a beidézések célja az, hogy tájékoztassák őket a polgári peres lehetőségről. Erre - a 

dokumentum szerint - az a tény jogosítja fel szülőket, hogy a tanulók érdekeit sértette a 

Római Katolikus Gimnázium nem engedélyezett működtetése a 2015-2016-os, valamint a 

2016-2017-es évben. A diákok „abban a helyzetben voltak és vannak, hogy egy nem 

engedélyezett és nem akkreditált tanintézet képzését végezték el” – állapította meg a 

felügyelet. Hozzátette: egyes szülők jelezték is, hogy polgári peres félként csatlakoznak az 

ügyhöz. A dokumentum szerint a szülőktől azt kérdezték: a gyermekük iskolába íratásakor 

voltak-e olyan személyek, akik biztosították őket a tanintézet törvényes működéséről? 

Mikor értesültek az iskola körüli gondokról? Az iskola körüli problémák ismeretében is 

oda íratták volna-e a gyermekeiket? Ha társulnak a perhez, milyen kárigényük van? A 

felügyelet szerint a szülők vallási hovatartozására nem a kihallgatás során kérdezett rá az 

ügyész. Ez a kérdés csupán a nyilatkozattétel előtt merült fel, amikor a beidézettek esküt 

tettek arra, hogy a valóságot közlik. A felügyelet cáfolta, hogy az ügyészség kérte volna a 

Maros megyei tanfelügyelőségtől a tanintézet cikluskezdő osztályaiba való beiratkozás 

felfüggesztését. Közölte: „nem sikerült azonosítani egyetlen olyan vonatkozást sem, amely 

során az ügyet vizsgáló ügyész megsértette volna a jogi vagy perrendtartási szabályokat”. A 

felügyelet közölte: törölte a panaszt, és erről mind a panaszost, mind a vizsgálatot végző 

ügyészt tájékoztatta. Porcsalmi Bálint, az RMDSZ ügyvezető elnöke az MTI-nek elmondta: 

egy jogászt bíztak meg a kapott válasz véleményezésével, és e szakvélemény ismeretében 

alakítják majd ki az álláspontjukat. Az RMDSZ és az iskola vezetősége azt sérelmezte a 

Legfelsőbb Bírói Tanácsnál, hogy a szülőket annak ellenére idézték be kihallgatásra, hogy 

ők az iskola – törvénytelennek vélt – létrehozása után kerültek jogviszonyba a 

tanintézettel, továbbá azt, hogy a vallási hovatartozásukról kérdezték és megfélemlítették 

őket annak a felvetésével, hogy az állam nem ismeri el a gyermekeknek a Római Katolikus 

Gimnáziumban végzett tanulmányait. 

 

Felemás eredmény született az MKP – Most-Híd tárgyaláson 

Idén ősszel megyei választások lesznek, a koalíciós tárgyalások az MKP és a Híd között 

még az év elején megkezdődtek. Az MKP és a Most-Híd február 17-én tárgyalt először az 

esetleges együttműködésről. Akkor arról állapodtak meg, hogy a regionális struktúrákban 
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elkezdik a koalíciós tárgyalásokat, és arról, hogy április 26-án ismét tárgyalóasztalhoz 

ülnek. Ezúttal a Magyar Közösség Pártjának székházában találkozott a két párt vezetése. A 

találkozón az MKP-ból Menyhárt József elnök, Őry Péter, az Országos Tanács elnöke, 

Farkas Iván alelnök és Cziprusz Zoltán rimaszombati elnökségi tag vettek részt. A Most-

Hidat Bugár Béla elnökön kívül Solymos László, Bastrnák Tibor és Ravasz Ábel alelnökök 

képviselték. Az egyórásra tervezett tárgyalás majdnem három órán át tartott, de tényleges 

megegyezés nem született. A Magyar Közösség Pártja a megyei szintű együttműködésről 

beszélt, míg a Most-Híd országos szintű megegyezésre törekedett – derült ki a két párt 

elnökének sajtótájékoztatójából. Menyhárt József kifejtette: nagyon fontos az idei év, a cél 

pedig az, hogy a lehető legjobb eredmény szülessen a magyarság szempontjából. Jelenleg 

az MKP-nak 41 képviselője és három megyei alelnöke van, a párt azt szeretné, hogy megyei 

szinten megmaradjon ez az erős bástya. Az MKP arra törekedett a mai tárgyaláson, hogy a 

Nagyszombat megyei elnökjelölt személyéről egyezséget kössenek. Az MKP-nak erős 

jelöltjei vannak a régiókban – véli Menyhárt József. A megyei együttműködésről járási 

szinten döntenek, hiszen az MKP alapszabálya is ezt írja elő. Az MKP Nagyszombat és 

Nyitra megyében magyar elnök-jelöltet is szeretne állítani – derült ki Menyhárt 

beszámolójából. Bugár Béla csalódottságának adott hangot, szerinte történelmi 

jelentőségű esélyt szalasztottak el. A Most-Híd elnöke felidézte, hogy hét évvel ezelőtt 

olyan árulózás indult el, amely nem az együttműködés felé irányítja a pártokat. A Most-

Híd Bugár Béla szerint partnert keresett, de azt nem találta meg. Azért, hogy a 

szembenállást elkerüljék a magyar jelöltek, meg kellett volna egyezni, és koalíciót kellett 

volna kötni – jelentette ki a vegyespárt elnöke. A Most-Híd delegációja úgy véli, hogy a 

mai tárgyalásnak a hosszú távú együttműködésről kellett volna szólnia, és nem a megyei 

választásról, pláne nem arról, hogy az MKP Nagyszombat megyében – Berényi József 

személyében – elnökjelöltet állít – mondta Bugár. A megyei szinten folytatódnak a 

tárgyalások, de más pártokkal is egyeztetnek – jelentette ki Bugár. Bugár kiemelte: négy 

évvel ezelőtt is úgy vélte, hogy az együttműködést fokozatosan lehet kialakítani, „a 

választópolgárokat abba az irányba kell vezetni, hogy – a szlovákiai magyarok érdekében –

, ha a két párt szemben is állt egymással, azt félre tudja tenni és együttműködik. Nem 

lettünk megértve, mára, hét év után, még nagyobb a szembenállás” – jelentette ki a Most-

Híd elnöke. 

 

Grezsa István: további ötszáz ukrán gyermek nyaralhat 
Magyarországon a kormánybiztosság támogatásával 

A Kárpátaljáért felelős magyar kormánybiztosság további 500 gyermek magyarországi 

üdültetését vállalja idén a Balatonnál – közölte Grezsa István kormánybiztos csütörtökön 

Kijevben az MTI-vel. Grezsa István hozzátette, hogy erről szerdán megkezdett kétnapos 
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ukrajnai látogatása alatt folytatott megbeszélésein tájékoztatta az ukrán kormányzat 

képviselőit. Kifejtette, hogy magyar nyelvet tanuló ukrajnai általános iskolásoknak 

szervezik az üdülést. Emlékeztetett arra, hogy Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások 

Minisztériumának (EMMI) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős 

államtitkára múlt heti kijevi látogatása alatt jelentette be: magyar állami támogatásból 

idén ismét Magyarországon nyaralhat kísérőkkel együtt 700 olyan ukrán gyermek, akinek 

édesapja meghalt vagy megsebesült a Donyec-medencei fegyveres konfliktusban. Grezsa 

István annak a népzenei fesztiválnak az alkalmából látogatott Ukrajnába, amelyen fellép 

több kárpátaljai együttes. Előző nap az ország északi részén fekvő Csernyihivben tárgyalt 

Natalija Romanovával, a megyei adminisztráció helyettes vezetőjével, csütörtökön 

Kijevben Vaszil Bognarral, az ukrán külügyminisztérium európai területi főosztályának 

vezetőjével, valamint a kulturális minisztériumban folytatott megbeszéléseket. Beszámolt 

arról, hogy a magyar külügyminisztérium egy ingatlant készül megvásárolni a kijevi 

magyar közösség számára Magyar Ház létesítésére. Hozzáfűzte, hogy ezzel a kijevi 

magyarok több mint tízéves álma valósulhat meg. Ezenfelül a kormánybiztosság 

támogatást készül nyújtani a kijevi Petőfi-szobor alapzatának felújításához is. Megjegyezte, 

hogy a későbbiekben a nyugat-ukrajnai Lembergben is szeretnének Magyar Házat 

biztosítani a megyeszékhelyen élő, egyre inkább gyarapodó magyar közösségnek. Grezsa 

István tájékoztatta ukrán tárgyalópartnereit arról, hogy a kormánybiztosság újraindítja az 

Ukrán Nyelv és Kultúra Intézeti Tanszéket a Nyíregyházi Egyetemen. Elmondta, hogy 

Ljubov Nepoppal, Ukrajna magyarországi nagykövetével együtt csütörtökön 

Hajdúszoboszlón meglátogatják azt a Donyec-medencei fegyveres válságban megsebesült 

12 ukrán katonát, akik magánvállalkozók adományaiból megvalósult rehabilitációs 

kezelésen vesznek részt a kelet-magyarországi városban. Beszámolt ukrán 

tárgyalópartnereinek a jelenleg folyó kárpátaljai magyar fejlesztési programról is, 

amelynek az a célja, hogy az Ukrajnában élő magyarokat a szülőföldjükön tartja, és 

jövőképet nyújtson számukra. Hangsúlyozta, hogy Magyarország erejéhez mérten 

nemcsak az ukrajnai magyar közösségeket, hanem az ukrán többséget is igyekszik segíteni. 

A beruházások közül kiemelte a nagyszőlősi kórház gyermekosztályának teljes körű 

felújítását. 

 

Zágráb: döntöttek a kisebbségi szervezetek anyagi támogatásáról 

Múlt csütörtökön tartotta meg 73. ülését a zágrábi Kisebbségi Tanács. A tanácskozás egyik 

napirendi pontja az idei állami költségvetésben jóváhagyott több mint 31,8 millió kúna 

elosztása volt a nemzeti kisebbségi egyesületek programjai között a beérkezett pályázatok 

alapján, valamint a tavalyi támogatások felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása is. 

Aleksandar Tolnauer, a zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) elnöke bevezetőjében elmondta, 

hogy az egyesületek által idén megpályázott összeg az állami költségvetésben jóváhagyott 
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tételnek majdnem a kétszerese volt, ami azt jelenti, hogy élet- és működőképesek a 

kisebbségek Horvátországban. Hozzátette, örül annak, hogy az idén először bevezetett 

elektronikus pályázati rendszer nem okozott gondot a kisebbségi egyesületeknek a 

pályázatok beadásánál. Jankovics Róbert magyar kisebbségi képviselő, a KT tagja 

elmondta, mandátuma kezdete óta azért lobbizik, hogy a magyar kisebbségnek szánt 

támogatás emelkedjen, valamint hogy minél több magyar szervezet, kultúregyesület és 

intézmény részesüljön támogatásban. „Ahhoz képest, hogy még hat hónapja vagyok csak 

képviselő és a Tanács tagja, úgy érzem, sikerként könyvelhetem el, hogy a tavalyihoz 

képest 5,5%-kal emelkedett a horvátországi magyarságnak juttatott támogatás. Sőt, mi 

vagyunk az egyetlen nemzeti kisebbség, amelynek növekedett a támogatása. Kimondható 

az is, hogy ez volt az első jelentős támogatás-emelkedés 2009 óta. Sajnos ez még így is 

egymillió kúnával kevesebb, mint amennyivel a horvátországi magyarság „rendelkezett” 

2009-ben. Persze tisztában vagyok azzal, annyi pénzünk sosem lesz, hogy az „elég” legyen 

– a következő években mindent megteszek, hogy tovább emelkedjen a horvátországi 

magyarságnak nyújtott támogatás”. Jankovics a magyar szervezetek támogatását elemezve 

elmondta, a tavalyi 52 támogatott egyesülethez képest az idei 49 ugyan csökkenésnek 

számít, de ez kizárólag annak tudható be, hogy hat olyan magyar szervezet, amelyek tavaly 

támogatásban részesültek, nem tudni, hogy milyen okból, de idén nem pályázott.  

 

  

 

 

 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 

 


