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Közös tanévnyitót tartottak a Kárpát-medencei református iskolák 

A rendszeres kegyesség a református közoktatási intézmények sajátja, amely áthatja az 

intézményeket, ebben rejlik egyháziasságuk – jelentette ki a Dunántúli Református 

Egyházkerület püspöke a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek szombati 

közös tanévnyitóján, Székesfehérváron. Steinbach József azt mondta, hogy 

intézményeikben figyelnek Isten igéjére, a tanórákon, minden egyes tantárgy esetében 

megjelenik, akár természettudományok, akár bölcseletek tárgyalása közben. Huszár Pál a 

Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka, a Magyarországi Református Egyház 

Zsinatának világi elnöke kérdéssel kezdte beszédét, miszerint a 21. században miért van 

szükség egyházi és református iskolákra? Válaszában kiemelte: ma különösen szükség van 

a tudományos ismeretek tárházával rendelkező, református keresztyén hitükben szilárd 

alapokon álló, a magyar nemzetben elkötelezett fiatalokra, hiszen ők jelentik a keresztyén 

magyarok megmaradásának zálogát. Maruzsa Zoltán az Emberi Erőforrások 

Minisztériuma köznevelésért felelős helyettes államtitkára örömének adott hangot amiatt, 

hogy az egységes Kárpát-medencei oktatási tér megelevenedett, mivel a református 

intézmények képviselői Fehérváron összegyűlve ünneplik az új tanévet. Emlékeztetett arra, 

hogy nem volt ez mindig evidencia, hisz nemrégiben határon innen és túl sem 

működhettek szabadon egyházi intézmények. 

 

Potápi a Forgatag megnyitóján: a marosvásárhelyi magyarság innen 
túl nem engedhet 

A Vásárhelyi Forgatag hozzájárul a magyar identitás megerősödéséhez, ezért támogatja a 

magyar kormány ezt a rendezvényt – jelentette ki Marosvásárhelyen Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, akinek jelenlétében megnyílt a 

6. Vásárhelyi Forgatag. Potápi elmondta: aki részt vesz a Forgatagon, erősíti 

Marosvásárhely magyar közösségét, a város magyar identitását. Mint mondta, azért fontos 

az ilyen rendezvények szervezése, mert így adható át a magyar kultúra a következő 

nemzedékeknek, emellett így megmutathatja a marosvásárhelyi magyarság, hogy erős, élni 

akaró közösség. Az MTI kérdésére kijelentette: „ez különösen fontos Marosvásárhelyen, 

ahol az elmúlt évtizedekben végigkövethettük, miként románosodott el a város, ezért a 

magyarság számára „frontvárossá” vált a település. Most azt kell mondania a 

magyarságnak, hogy innen túl többet nem engedünk, megőrizzük a pozíciónkat, a 

kultúránkat, a város magyarságát” – mondta Potápi Árpád János.  Hangoztatta, hogy 

egyre többen állnak a rendezvény mögé helyi civil szervezetek és vállalkozások egyaránt, 

ennek is köszönhetően a város legnagyobb kulturális rendezvényévé nőtte ki magát a 

forgatag. 
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Hivatalosan is kinevezték a marosvásárhelyi katolikus gimnázium 
igazgatójává Tamási Zsoltot 

A román oktatásügyi minisztérium hat hónapra kinevezte a marosvásárhelyi II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Gimnázium ideiglenes vezetőtanácsát és igazgatóját, a tisztséget 

ismét Tamási Zsolt tölti be – közölte pénteken hírlevelében a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség. A szövetség azt is közölte, hogy a csütörtökön publikált miniszteri 

rendelet értelmében Tamási Zsolt igazgatói minőségében megtehette a tanév 

beindításához szükséges első adminisztratív lépést: beszerezte az iskola adószámát. Péntek 

délután megtartotta első gyűlését az iskola vezetőtanácsa, a következő napokban megkötik 

a tanárokkal a munkaszerződéseket, és elkezdik a diákok átiratkozási kéréseinek 

jóváhagyását. Tamási Zsolt a magyar közmédiának adott pénteki nyilatkozatában 

kijelentette: megerősítették az elmúlt két év meghurcoltatásai, és edzettebben vág neki a 

következő tanévnek, mint az iskola első elindításakor. A megpróbáltatás mindenkinek erőt 

ad és közösségépítő hatást is ki tud váltani" – fogalmazott az igazgató”. Mint részletezte: a 

szülők, a tanárok és a diákok is kitartottak az elmúlt tanévben beszüntetett intézmény 

mellett. Nemcsak az iskola korábbi diákjai jöttek vissza, hanem újabbak is jelentkeztek, így 

három osztállyal több indulhat a szeptember 10-i tanévkezdéskor, mint amennyit 

eredetileg terveztek. Elmondta: az iskola több mint 300 tanulóval, 14 osztállyal indul újra. 

 

Centenáriumi székely nagygyűlést rendeznek Sepsiszentgyörgyön 

Centenáriumi székely nagygyűlésre hívja november 18-án 13 órára Sepsiszentgyörgy 

főterére a székelyeket és a velük szolidaritást vállaló erdélyi magyarokat a Székely Nemzeti 

Tanács (SZNT). Az Izsák Balázs SZNT-elnök által jegyzett felhívásban a tanács olyan 

egységes megmozdulást hirdet, amilyen öt évvel ezelőtt a székelyek nagy menetelése volt. 

Ezen a száz év küzdelmeire, a Székely Nemzeti Tanács alapítóira, a Székely Hadosztályra, 

valamint az ötven éve megszüntetett Magyar Autonóm Tartományra kívánnak emlékezni, 

és azt a tizenöt évet is át szeretnék tekinteni, amely a Székely Nemzeti Tanács 

újjáalakulása óta telt el. A centenáriumi nagygyűlés – az MTI által idézett felhívás szerint 

– egy olyan, jövőnek szóló rendezvény is lesz, amely új lendületet ad az 

autonómiaküzdelemnek. Az SZNT a felhívásban a szabadság intézményének és a saját 

oktatási, gazdasági, kulturális intézmények keretének nevezi az autonómiát. Állítása 

szerint ezen a kereten belül oldódhat meg méltányosan és véglegesen a Református 

Székely Mikó Kollégium, a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem, a 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium helyzete. Ezért 

Sepsiszentgyörgyre hívja mindazokat, akik ezeket az intézményeket akarják. 
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Szaktanárokra bíznák az elemi románoktatást: az elképzelés szerint 
könnyebben megtanulnák az állam nyelvét a magyar kisiskolások 

Drasztikus lépéssel oldaná meg Valentin Popa oktatási miniszter, hogy a kisebbségi 

gyerekek megtanuljanak románul: elrendelte, hogy az elemi osztályokban a tanítók helyett 

szaktanárok tanítsák a román nyelvet. Az oktatási törvényt több ponton módosító 

sürgősségi kormányrendeletet augusztus 23-án fogadta el a kormány, és 9-es számmal 

augusztus 28-án meg is jelent a Hivatalos Közlönyben. A rendelet több módosítást is 

eszközöl, többek között az is benne van, hogy az oktatási törvény kisebbségügyi fejezetében 

a 263-as számú cikkelyhez még bekerül egy bekezdés. A szűkszavú rendelkezés arról szól, 

hogy a kisebbségek nyelvén zajló elemi osztályokban a tantervben szereplő román nyelv- 

és irodalomórákat felsőfokú végzettséggel rendelkező, román szakos tanárok tartják. 

Szakemberek aggályosnak tartják, hogy elemzés, előkészület nélkül, ilyen drasztikus 

módosítást vezet be a minisztérium. A rendeletben nincs szó arról, hogy ezt mikor kell 

életbe léptetni, ám úgy tűnik, tanévkezdésre szinte lehetetlen, hiszen azokban a 

megyékben, ahol nagyszámú kisebbségi osztály működik, hirtelen legalább száz 

romántanárt kellene előkeríteni, akik elemi osztályokban megtartják a románórákat.  

 

Grezsa István: időarányosan halad az óvodafejlesztési program a 
Felvidéken 

Időarányosan halad az óvodafejlesztési program a Felvidéken, és azt örvendetes jelenségek 

kísérik – jelentette ki Grezsa István, a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért 

felelős miniszteri biztos a felvidéki Albáron, ahol átadta a program keretében felújított, 

magyar nyelvű óvodát. A kormánybiztos szerint az új intézmények átadása viszont – 

leginkább az eltérő jogszabályi körülmények miatt – tolódni fog, 2019-ben és 2020-ban 

lehet számítani rájuk. Grezsa István kiemelte: az óvodafejlesztési program megvalósulása 

mentén egyes érintett külhoni területeken már örvendetes jelenségeket is meg lehet 

figyelni, ilyen, hogy például nőtt azoknak a gyerekeknek a száma, akik vegyes 

házasságokban születettek, és mégis magyar óvodákba íratták őket. Ugyancsak örvendetes 

a Szlovákiában és Romániában egyaránt megfigyelhető tendencia is, hogy támogatni 

kezdték a magyar óvodákat, ami azért is örömteli, mert ez már nem a szembenállást, 

hanem a bizalmat mutatja. El lehet mondani, hogy a program bizonyos tekintetben már 

elérte a célját, mert annak mentén „beindult egy pezsgés”, vagyis a cél érdekében kisebb és 

nagyobb közösségek egyaránt megmozdultak. Megjegyezte: a végcél az, hogy a Kárpát-

medencei magyar óvodákba járó 48 ezer gyermek száma a demográfia és az elvándorlás 

ellenére 60 ezerre növekedjen, ami jelenleg tarthatónak tűnik. 
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A magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni 

A magyar iskolaválasztást minden eszközzel elő kell segíteni, mert az a gyermek, amelyik 

magyarul kezdi tanulmányait, jó eséllyel évtizedek múlva is magyar ember lesz – jelentette 

ki Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke a Szlovákiai Magyar Pedagógusok 

Szövetségének (SZMPSZ) tanévnyitó ünnepségén Nagymegyeren. A Rákóczi Szövetség 

elnöke 57 kiselsősnek adta át a szervezet által 2004 óta minden évben kiosztott 

ösztöndíjat, amelyet azok az iskolakezdő gyerekek kapnak meg egyes külhoni területeken, 

akiket magyar iskolába írattak a szüleik. Csáky Csongor elmondta: az idei év hátralévő 

részében még vagy százötven felvidéki helyszínen adják át az általuk „magyar összefogás 

ösztöndíjaként” jellemzett támogatást a gyermekeiket magyar iskolába írató szülőknek. 

Ugyanakkor igyekeznek rámutatni arra is, hogy a magyar iskola, amellett, hogy a 

többlettudás záloga, a külhoni magyar közösségek megmaradásának szempontjából is 

kulcskérdés. Lőrinczi Zoltán, az Emberi Erőforrások Minisztériumának a Kárpát-medence 

magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkára beszédében kiemelte: a 

tanévkezdés a megújulás napja is egyben, amelyen azt kell közvetíteni a pedagógusokon 

keresztül a gyermekek és családjaik felé, hogy a magyarok a Kárpát-medencében egy 

helyre tartoznak, egy tőről fakadnak és egyazon álmokat élik meg. 

 

Tanszercsomagot kaptak a délvidéki magyar elsősök 

A magyar nyelvű oktatás megmaradásának és fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár pénteken, a vajdasági magyar 

elsős kisdiákok tanévkezdő délvidéki központi ünnepségén Bácskossuthfalván és 

Csantavéren. Az államtitkár az MTI-nek telefonon elmondta, hogy az ünnepség keretében 

átadták a nemzetpolitikai államtitkárság támogatásával biztosított iskolakezdési 

csomagokat az első osztályba induló vajdasági magyar kisiskolásoknak, valamint 12-13 

ezer forint értékben egyszeri pénzbeli támogatást is nyújtottak számukra. Kiemelte: a 

magyar kormány és a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács (MNT) támogatásával nyolcadik 

éve osztanak tanszercsomagot az elsős diákoknak. A tanulók kiegészítő taneszközöket, 

például rajzfelszerelést kapnak. Bácskossuthfalván 35, Csantavéren 43 elsős diák 

kezdhette meg a tanévet. Potápi Árpád János örömének adott hangot, hogy tavalyhoz 

képes nem csökkent a magyar ajkú elsősök száma. 

 

Várhatóan szeptember végén Vajdaságba látogat Orbán Viktor 

Várhatóan szeptember végén Vajdaságba látogat Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Az 

MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár 

nyilatkozta ezt. Szeptember végére tervezik ugyanis Topolyán a Délvidék Sport Akadémia 
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megnyitó ünnepségét, ahol várhatóan Orbán Viktor is beszédet mond - közölte a 

sajtófőnök. Orbán Viktor kedden tért vissza szabadságáról sűrű munkatervvel. 

 

Bemutatta jelöltjeit a Magyar Összefogás lista 

A szabadkai sajtótájékoztatón Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke és 

Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője elmondta, hogy az eddigi munkát 

szeretnék folytatni, de új elemeket is be kívánnak majd építeni a Magyar Nemzeti Tanács 

működésébe. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, Mészáros Zoltán, De Negri Ibolya, Sárközi István. 

Ez a Magyar Összefogás listájának első öt neve. Pásztor István, a VMSZ elnöke a 

sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a folytonosság és a megújulás szempontjából 

állították össze listájukat a novemberben esedékes nemzeti tanácsi választásokra. Vajdaság 

egész területéről vannak jelöltek, közülük 19-en tagjai a Vajdasági Magyar Szövetségnek. 

Hajnal Jenő listavezető a következő négy évben az eddigi munka folytatását tartja 

fontosnak. Szerinte jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt időszakban, amelyek 

korábban elképzelhetetlenek voltak. Az óvodák, az általános iskolák, a szakiskolák 

felszerelését, az Európa Kollégium és a VM4K átadását, a szabadkai Zsinagóga felújítását 

emelte ki többek között. 

 

KKM: a magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos 

A magyar kormánynak Kárpátalja fejlődése a fontos, és nyilvánvaló, hogy ehhez magyar 

költségvetési forrásra van szükség, amit Magyarország biztosít – közölte a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium pénteken az MTI-vel. Arra reagáltak, hogy Pavlo Klimkin 

külügyminiszter pénteken, miután beszélt Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszterrel, a Twitteren közölte: Magyarország megváltoztatja a Kárpátalja 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért felelős miniszteri biztosi 

tisztség Kijev által kifogásolt megnevezését. Klimkin azt írta: „a reggelt magyar 

kollégámmal, Szijjártó Péterrel folytatott megbeszéléssel kezdtem. A magyarok 

meghallottak bennünket, és megváltoztatják a Kárpátaljáért felelős biztosi megnevezést. 

Minden más kérdést illetően pedig konstruktívan dolgozunk tovább”. Kijev korábban az 

ukrán belügyekbe való beavatkozásnak minősítette, hogy az áprilisi magyarországi 

választásokat követő kormányalakítás után Kárpátaljáért felelős miniszteri biztosi tisztség 

jött létre a magyar kormányban. Vaszil Bodnar külügyminiszter-helyettes augusztus elején 

egy sajtónyilatkozatban kilátásba helyezte azt is, hogy Ukrajna akár a belépést is 

megtagadhatja az országba Grezsa István miniszteri biztostól, ha Magyarország nem ad 

megfelelő magyarázatot arra, miért hozta létre ezt a tisztséget. 
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Potápi: A legfontosabb, hogy a magyar szülők magyar iskolába és 
óvodába írassák a gyermekeiket 

Az a legfontosabb, hogy a magyar szülők magyar iskolába és óvodába írassák gyermekeiket 

- mondta az MTI-nek telefonon Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

pénteken Eszéken, miután ünnepélyesen átadta a magyar nyelvű oktatásban részt vevő 

horvátországi tanulók beiskolázási csomagjait. Horvátországban 47 gyerek részesült 24 

ezer 600 forintnyi egyszeri pénzügyi támogatásban, s kapott korosztálytól függő 

beiskolázási csomagot, amelyben kiegészítő taneszközök voltak - mondta el az államtitkár. 

A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumával (HMPF) közösen az elsős kisdiákoknak, 

az ötödik osztályosoknak és az elsős középiskolásoknak osztottak ki 12-13 ezer forint 

értékű csomagot. Potápi Árpád János kiemelte: Horvátországban nagyon rossz a 

demográfiai helyzet, ez a magyarok lakta településekre is vonatkozik, s a magyar családok 

megerősítésével szeretnék ezt megfordítani. 
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