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Átadták az Érték és Minőség Nagydíj elismeréseket a Parlamentben 

Első alkalommal adták át kedden a Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíjat, amelyre 

a kiírás szerint a tanúsított minőség és az érték iránt elkötelezett vállalkozások 

pályázhattak; a díjat 46 pályázó 51 pályázata nyerte el. Az ünnepségen Latorcai János, az 

Országgyűlés alelnöke, a rendezvény fővédnöke kiemelte, csak a nagy hozzáadott értékű, 

szellemi újdonságot tartalmazó termékek, eljárások, szolgáltatások révén van remény arra, 

hogy Magyarország erős országgá, a magyarság erős nemzetté, meghatározó gazdasági 

központtá válhasson. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára hangsúlyozta, a magyar kormány 2010 óta törekszik arra, hogy közös 

munkával olyan környezetet teremtsen belföldön és a határon túl, amelyben a helyi és 

régiós piacokra termelő vállalkozások megtalálják helyüket. Felidézte, hogy az elmúlt 

években a Kárpát-medencében egyebek mellett 118 tanműhely, tangazdaság létrejöttét 

támogatták, gazdaságfejlesztési programok indultak. Kiemelte: az identitás növelésnek és 

gazdaságfejlesztésének fontos színtere az Érték és Minőség Nagydíj pályázat.  

 

Kövér László: Köszönet a gyermeküket magyar iskolába írató 
külhoni magyar családoknak 

Köszönetét és elismerését tolmácsolta Kövér László, az Országgyűlés elnöke minden 

külhoni magyar családnak, akik hisznek az anyanyelv megtartó erejében, és gyerekeiket 

minden esetleges nehézség ellenére magyar óvodába és iskolába íratják. Kövér László 

pénteken a Parlamentben a Rákóczi Szövetség „8000 kézfogás a magyar 

iskolaválasztásért” elnevezésű beiratkozási programját ismertető rendezvényen úgy 

fogalmazott: köszönet és elismerés minden külhoni magyar pedagógusnak, akik minden 

nehézség ellenére nemcsak oktatják, hanem öntudatos magyaroknak nevelik a rájuk bízott 

gyerekeket és fiatalokat. Köszönetét és elismerését fejezte ki minden magyarországi 

adófizető polgárnak és intézménynek, mindazon társadalmi szervezetnek és 

önkormányzatnak, akik három évtizede erkölcsi és pénzügyi támogatásban részesítik a 

külhoni magyar oktatást. „Kiemelt köszönet és elismerés a Rákóczi Szövetségnek, a 

határokon átívelő magyar nemzeti összetartozás legnagyobb társadalmi szervezetének és 

alapító elnökének, Halzl József elnöknek, akik három évtizedes önzetlen és megfeszített 

munkával bizonyítják nap mint nap, hogy mi, a Kárpát-medence különböző részeiben élő 

magyarok valóban számíthatunk egymásra, sőt mi több, jószerével csak egymásra 

számíthatunk” – mondta Kövér László. 

 

Potápi: a kormány legfontosabb feladata, hogy megállítsa a 
népességcsökkenést 
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A kormány legfontosabb feladata, hogy megállítsa Magyarország népességcsökkenését - 

mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szombaton a Tolna 

megyei Varsádon. Potápi Árpád János a település felújított óvodájának és művelődési 

házának átadásán mondott köszöntőjében hozzátette: ennek egyik eszköze, hogy több 

forrást fordítanak a gyermekekre, a gyermekvállalásra, a családok támogatására, akár a 

bölcsődék és óvodák fejlesztésével Magyarországon és a határon túl. Közölte: a kormány a 

Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében  150 új óvodát épít és több mint 

400-at újít fel. "Ezzel teljessé tesszük azt a munkát, amit az utóbbi nyolc évben kezdtünk 

el, és a következő években is a családok támogatása lesz a legfontosabb tevékenységünk" - 

jelentette ki. Mint mondta, 1981 óta folyamatosan csökken Magyarország népessége, évről 

évre többen halnak meg, mint amennyien születnek. A kormány azon tevékenykedik, hogy 

ezen a tendencián változtasson, és a nemzetet a mély demográfiai válságból ki tudja 

vezetni. 

 

Óhazából újhazába - Emberi és családi sorsok az emigrációban 
címmel nyílt kiállítás 

Óhazából újhazába - Emberi és családi sorsok az emigrációban címmel nyílt kiállítás a 

Mikes Kelemen Program keretében pénteken a Magyar Nemzeti Levéltár (MNL) Országos 

Levéltárában. Rácz György, az MNL Országos Levéltáráért felelős főigazgató helyettese a 

pénteki budapesti megnyitón kiemelte: a tárlatot a kulturális örökség napjai 

programsorozat részeként készítették, hétvégi rendezvénysorozat keretében szombaton is 

látogatható. Felidézte, hogy az MNL 2015-ben csatlakozott szakmai partnerként a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által vezetett, szakmailag az Országos 

Széchényi Könyvtár (OSZK) által koordinált Mikes Kelemen Programhoz. Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos elmondta: 2010 óta a nemzetpolitika a 

kormányzaton belül magasabb szintre került, azóta intézményes formában is kiemelt 

figyelmet fordítanak nemcsak a Kárpát-medencei magyarságra, hanem arra két és félmillió 

magyarra, akik a diaszpórában élnek szerte a világon. Felidézte: a Mikes Kelemen 

Programról 2013-ban a magyar diaszpóra tanács döntött, ezt követően indult el a munka, 

amelybe az OSZK és az MNL is bekapcsolódott. 

 

Szili Katalin: közösségeink szülőföldön maradása az egyik 
legfontosabb korparancs 

Közösségeink szülőföldön maradása az egyik legfontosabb korparancs, annak biztosítása, 

hogy mindenki a szülőföldjén használhassa nyelvét, ápolhassa kultúráját és őrizhesse 

hagyományait - mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott pénteken Nagytótfaluban, 

az ötödik Drávaszögi Magyarok Fesztiváljának megnyitóján. A dél-baranyai község 

református templomában megtartott eseményen Szili Katalin azt mondta: a kérdés az, 
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hogy meg tudjuk-e tartani a kozmopolitává váló, globális világban azokat a sajátosságokat, 

amelyek csak a mieink, így hagyományainkat, kultúránkat, nyelvünket, illetve azt a 

sokszínűséget, amit Európa nemzetei, népei, közösségei jelentenek. A miniszterelnöki 

megbízott egyúttal megköszönte azt a kiállást, amelyet horvát politikusok tettek 

Magyarországért, "hogy támogattak bennünket abban a közdelemben, amit azért 

folytatunk, hogy a szuverenitásunk és saját közösségeink hagyományai, identitása 

távlatosan megmaradjanak" - fogalmazott. Szili Katalin beszéde zárásként szólt a jó 

szomszédként való együttélés és a magyarországi horvát nemzetiség "ugyanezen" 

törekvései támogatásának fontosságáról. 

 

Szijjártó: a határon túli magyarság továbbélésének garanciája az 
anyanyelvi oktatás fennmaradása 

A határon túli magyar nemzeti közösségek továbbélésének egyik legfőbb garanciája az 

anyanyelvi oktatás fennmaradása - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter újságírók előtt hétfőn, annak kapcsán, hogy Marosvásárhelyen hétfőn 

tartották a korábban bezárt katolikus líceum tanévnyitó ünnepséget. A miniszter 

hangsúlyozta: Marosvásárhely visszakapja a magyar katolikus iskolát, amelyhez a magyar 

közösség joggal ragaszkodott. Szijjártó Péter úgy fogalmazott: tavalyelőtt az egyik 

legrosszabb pillanat volt a marosvásárhelyi és környéki magyar közösség életében, amikor 

világossá vált, hogy az iskolát bezárják. Hozzátette: azóta intenzív megbeszéléseket 

folytattak a román féllel, sok diplomáciai eszközt be kellett vetni annak érdekében, hogy 

végül megállapodásra jussanak. A külügyminiszter hangsúlyozta: a magyar kormány 

mindig kiállt, és ki is fog állni a határon túli magyar közösségek érdekében, és figyelemmel 

fogja kísérni az eseményeket, hogy az iskolában minden osztály újraindítása megtörténjen. 

 

Oktatnak és hívő emberré nevelnek: megújult a kolozsvári 
Református Kollégium épülete 

A Kolozsvári Református Kollégium felújított Farkas utcai épületét a főtámogató magyar 

kormány egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárának, 

Soltész Miklósnak a jelenlétében avatták fel vasárnap. A 2016-ban elkezdődött teljes 

felújítás három évig tartott, és kiterjedt az épület valamennyi részére, így a kincses város 

egyik legkorszerűbb magyar kollégiumává vált a Farkas utcai iskola. Kató Béla, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspöke a templom és iskola párhuzamára épített 

prédikációjában úgy fogalmazott, évezredes története során az erdélyi magyarság sokszor 

érezte úgy, hogy elfogyott körülötte a levegő. „Nincs ez másként ma sem. Van, aki ma is 

úgy gondolja, hogy Erdélyben nincs jövő. Ezt ellensúlyozandó vannak mindennapi 
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csodáink, többek között ennek az iskolának a története is, amely a romokból épült újjá” – 

fogalmazott az igehirdető. Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke szerint nem csak a 

reformátusoké, hanem minden erdélyi magyar felekezeté az iskolafelújítás közös öröme.  

„Sokszor megkérdezik tőlem, hogy miért vagyunk ennyire konzervatívak. Erre azt szoktam 

válaszolni: gyökerek nélkül nem lehet élni” – fogalmazott a politikus. 

 

Káoszt okozott a tanügyben a vitatott rendelet – a PSD az 
intézkedés visszavonását ígéri 

Egyes megyékben, iskolákban már ezen a héten romántanárok tanítják a magyar osztályba 

járó elemistáknak a románt, máshol még várat magára a nagy port kavart miniszteri 

rendelet gyakorlatba ültetése. Közben Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szerdán bejelentette, 

a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke, Liviu Dragnea elfogadható megoldásnak tartja, 

hogy a kormány sürgősségi rendelettel helyezze hatályon kívül a vitatott intézkedést. Az 

RMDSZ elnöke szerdán átadta a különböző oktatási szervezetek és testületek által az 

elmúlt hetekben megfogalmazott szakmai anyagokat a szociáldemokrata pártelnöknek, 

akitől gyors és hatékony megoldást kért a probléma rendezésére. „A PSD elnöke érveinket 

elfogadta, és megértette, hogy ez a cikkely méltánytalan, a tanügyminiszter lépése pedig 

meggondolatlan és butaság volt. Éppen ezért mihamarabb egyeztet a miniszterelnökkel, és 

gyors eljárással, a minimális procedúrákat betartva a jövő héten vagy két hét múlva a 

kormány asztalára kerülhet a rendelet, amely törli ezt a cikkelyt” – nyomatékosított a 

találkozót követően Kelemen Hunor.  

 

Nagyváradon tartották a magyar iskolák országos tanévnyitó 
ünnepségét 

Szentmisével kezdődött, ünnepi beszédekkel és műsorral folytatódott a romániai magyar 

iskolák ötödik alkalommal megtartott országos tanévnyitó ünnepsége. Böcskei László 

nagyváradi római katolikus megyéspüspök celebrálta a tanévnyitó szentmisét. A 

pedagógusoknak hatalmas kincsesbánya van a kezében: a gyermekeink, akik 

magmaradásunkat erősítik – mondta Böcskei László. Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes, a rendezvény fővédnöke köszöntő üzenetét az ünnepséget 

moderáló Püsök Julianna tolmácsolta. Semjén Zsolt üzenetében a tudás fontosságára hívta 

fel a figyelmet, és Széchenyi István példáját idézte, aki a nemzet megmaradásáért a 

tudomány embereként tette a legtöbbet. A diákok váljanak kiművelt emberekké a 

szülőföldön való megmaradás érdekében, szólt az üzenet. Burus-Siklódi Botond, a 

Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) elnöke a pedagógusokat évről 

évre érő kihívásokról is beszélt. Kitért a román nyelv oktatását módosító rendeletre, 

amelyet „elfogadhatatlannak” tart a pedagógusszervezet. Magyarország Emberi 

Erőforrások Minisztériumának képviseletében dr. Lőrinczi Zoltán, a Kárpát-medence 

E
rd

é
ly

   



 

 

 

 

 

 
6 

magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes államtitkár tolmácsolta Kásler Miklós 

miniszter köszöntését. 

 

Grezsa István: az óvodafejlesztési program egész közösségeket 
mozgat meg 

Az óvodafejlesztési program fogadtatása rendkívül pozitív és az egész közösségeket mozgat 

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

miniszteri biztos a felvidéki Kisgéresen, ahol átadta a program keretében felújított magyar 

nyelvű óvodát kedden. A miniszteri biztos rámutatott: a program lehetőséget nyújt az 

óvodapedagógia teljes megújítására, emellett egész közösségeket mozgat meg, és már azt is 

látni lehet, hogy a felújítások gyermeklétszám-növekedést is hoznak az intézmények 

számára. Hozzáfűzte: a cél az, hogy a Kárpát-medencei magyar óvodákba járó 48 ezer 

gyermek száma, a demográfia és az elvándorlás ellenére, 60 ezerre növekedjen. Grezsa 

István elmondta: a felújítások mellett az új intézmények létrehozása tekintetében is 

reményteljesen halad a program, Révkomáromban már csaknem elkészült a református 

egyház óvodája, Kassán zajlik a megvásárolt épület átalakítása, Rimaszombatban pedig 

már letették az új intézmény alapkövét. Elsődlegesen a helyi embereken és szervezeteken 

múlik az, hogy az intézményeket milyen tartalommal sikerül megtölteni, és ebben 

számítanak a történelmi egyházak segítségére is – mondta 

 

Szilágyi Péter: a szülőföldjén boldoguló magyar fiatalság a jövőnk 
záloga 

Kiemelten fontos, hogy a Kárpát-medence minden szegletében a felnövekvő generáció 

saját anyanyelvén tanuljon, és büszkén vállalja magyarságát, mert a jövőnk záloga a 

szülőföldjén boldogulni tudó magyar fiatalság – jelentette ki Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos a felvidéki Révkomáromban, ahol köszöntőt 

mondott a helyi Marianum Egyházi Iskolaközpont felújított óvodájának és az intézmény 

iskolaépületének ünnepélyes átadása alkalmából szerdán. A magyar fiatalság szülőföldjén 

való boldogulásának alapköve az az oktatási tér, amely Kárpát-medence-szerte az 

óvodáktól egészen a felsőoktatási intézményekig létrejön, Felvidéktől a Vajdaságon át 

egészen Erdélyig – hangsúlyozta a miniszteri biztos a magyar kormány támogatásából 

felújított intézmények átadását megelőző – a Szent András-bazilikában tartott – szentmise 

után mondott köszöntőjében. Szilágyi Péter kifejtette: csak a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program keretében több mint 400 bölcsődei és óvodai intézmény 

fejlesztését, felújítását, korszerű eszközökkel való felszerelését támogatja a magyar 
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kormány, ebből a Felvidéken több mint 150 intézmény újult vagy újul meg, illetve 

gazdagodik eszközökkel.  

 

Az MKP leadta az önkormányzati választások jelöltjeinek listáját 

A Magyar Közösség Pártja teljesítette az idei önkormányzati választásokon való részvétel 

elsődleges feltételét: leadta a helyi választási bizottságok jegyzőiénél jelöltjeinek listáját. Az 

MKP a 2018. november 10-i helyhatósági választásokon 297 polgármester-jelöltet indít. 

Ebből 196 az MKP-s jelölt, koalíciós: 64, független támogatott: 37. Az MKP kiemelt 

feladatának tartja az őszi választásokra való felelősségteljes felkészülést. Célja, hogy a dél-

szlovákiai régióban olyan érdekképviseleteket biztosítson, amelyek a magyar közösségek 

megmaradását és felemelkedését tartják szem előtt – közölte a Felvidék.ma-val Fiala 

Ilona, az MKP sajtótitkára.  

 

Megnyílt a Selye János Egyetem 15. akadémiai éve 

Nagy érdeklődés közepette zajlott a Selye János Egyetem 15. akadémiai évnyitó ünnepsége 

szeptember 14-én az intézmény Konferencia-központjában. Az eseményen Szabó József, 

Magyarország szlovákiai nagykövetségének ideiglenes ügyvivője, valamint a Magyar 

Közösség Pártja és a Most-Híd több vezető politikusa, továbbá a Csemadok és a Szlovákiai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége, illetve sok hazai és magyarországi egyetem magas szintű 

képviselője is megjelent. Juhász György, az SJE rektora beszámolt az előző akadémiai év 

egyetemi eseményeiről és sikereiről. Egyebek mellett elmondta: az elmúlt akadémiai évben 

421 hallgató fejezte be sikerrel tanulmányait, ők a júniusban és július elején zajló kari 

diplomaátadó ünnepségek alkalmával vehették át okleveleiket. Peter Krajňák oktatási 

államtitkár beszédében elismerte: fontos, hogy a magyar ajkú fiatalok egyetemi szinten is 

az anyanyelvükön tanulhassanak. Gratulált a komplex akkreditáció sikeréhez, s nagyra 

értékelte a külföldi egyetemekkel együtt megvalósított projekteket.  

 

Magyar Összefogás: Indul a kampány!  

Szombaton, szeptember 15-én indítja választási kampányát a Magyar Összefogás lista, 

illetve a Vajdasági Magyar Szövetség. Az elkövetkező hét hétre egy intenzív kampányt 

terveznek, mondta pénteki, szabadkai sajtótájékoztatóján Pásztor István, a VMSZ elnöke, 

aki Hajnal Jenő listavezetővel közösen ismertette a kampánnyal kapcsolatos tudnivalókat. 

„Az a célkitűzésünk, hogy legalább egyszer eljussunk minden vajdasági településre, hogy 

bemutassuk a listát, az azon szereplőket, hogy elszámoljon az MNT, illetve a Magyar 

Összefogás az előző négy évben elvégzett munkájával, valamint hogy bemutassuk a 
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programot és arról beszéljünk, hogy az elkövetkező időszakban mit szeretnénk tenni” – 

mondta a pártelnök, aki szerint a gondokról is nyíltan és világosan fognak beszélni, de a 

megoldáskeresés szándékával. Pásztor István elmondta, hogy egy olyan kampányt 

terveznek, amely megközelítőleg 300 rendezvényt jelent majd hét hét alatt, s minden egyes 

háztartást fel fognak keresni. Pásztor István arra számít, hogy a Magyar Összefogás a 

november 4-ei választásokat követően is a legmeghatározóbb erő lesz a Magyar Nemzeti 

Tanácsban.  

 

A nemzeti közösségek anyanyelvű tájékoztatását támogatja a szerb 
kormány 

15 év után tavaly újra megnyitotta a szerb kormány azt az alapot, amelyből a nemzeti 

tanácsok által javasolt projekteket finanszírozzák. Idén a nemzeti közösségek anyanyelvű 

tájékoztatásának fejlesztésére kiírt pályázaton egyebek között a Magyar Szó Lapkiadó Kft. 

és a Hét Nap Lapkiadó Kft. is támogatásban részesült. „Egy külön kiadványra pályáztunk, 

amelynek a neve Vajdaság, én szeretlek, ahol Vajdaság különböző nemzetiségeit 

szeretnénk bemutatni egy külön kiadvány keretein belül, fotókkal, szöveggel. Ennek a 

projektnek a megvalósítása körülbelül háromszázezer dinárba kerül” – mondta László 

Edit, a Hét Nap Lapkiadó Kft igazgatója. A minisztérium 74 projektet támogatott. A 

Pannon RTV 120 ezer dináros támogatást kapott.  

 

Új magyar nyelvű segédtankönyveket kapott a Szabadkai 
Zeneiskola 

Ünnepélyes keretek között átadták a Szabadkai Zeneiskola tanárai és diákjai számára 

azokat segédtankönyveket, amelyek az intézmény középiskolásai számára íródtak magyar 

nyelven. Eddig minden órán a szerb tankönyveket használták, fordították a tanárok és a 

diákok. Ez nagyban megnehezítette a munkát a tanulók számára. A projekt a magyar 

kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósult meg, a Magyar 

Nemzeti Tanács segítségével. A segédtankönyveket a zeneiskola szaktanárai álmodták 

meg, és állították össze. Csikós Krisztina társszerző elmondta, már több éve megszületett a 

terv a könyvek elkészítésére. A tervek szerint további tankönyvek is készülnek majd 

magyar nyelven, hogy ezzel is megkönnyítsék a tanárok és a diákok munkáját. 
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A kárpátaljai magyarok nem követelnek olyat, ami ne lenne evidens 
az EU-ban 

A magyar nemzet és így a kárpátaljai magyar nemzetrész soha nem követelt Ukrajnától 

olyat, amire ne lenne számtalan példa az Európai Unióban (EU), így minden, ami a 

magyar megmaradás érdekében magyar kérés, az evidencia az EU-ban – jelentette ki 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

tanévnyitó ünnepségén hétfőn Beregszászon. Semjén Zsolt a beregszászi református 

templomban megtartott ünnepségen mondott köszöntőjében hangsúlyozta, ha Ukrajna az 

EU-ba törekszik, akkor be kell tartania az ott érvényes jogokat, például azt, hogy szerzett 

jogokat nem lehet visszavenni. Ha valaki be akar kerülni egy klubba, akkor annak 

szabályait be kell tartania. A Rákóczi-főiskola tanévnyitóit hagyományosan a beregszászi 

református templomban tartják. Semjén Zsolt hangsúlyozta, hogy Magyarország 

nemzetpolitikája mélységes keresztény gyökerekből indul ki, ezért keresztény alapokon 

nyugvó értékeket vall, elutasítva mind a nemzetek létjogosultságát megkérdőjelező 

ideológiákat, mind a sovinizmust. Mint kifejtette, a magyarságnak minden nemzetrészre 

szüksége van, hiszen a magyar nemzet fennmaradása csak akkor lehetséges, ha minden 

nemzetrész fennmarad. Ehhez a magyar állam minden támogatást megad az élet minden 

területén - mondta, megjegyezve, hogy 2010 óta megtízszerezték ezt a támogatást, és 

különösen a legnehezebb élethelyzetben lévő nemzetrész, a kárpátaljai magyarság 

esetében. 

 

Brenzovics László: A kárpátaljai magyarság hathatósabb fellépést 
vár az EBESZ-től 

Szeptember 11-én Kijevben Hrihorij Nemirja, a Legfelső Tanács emberi jogi, nemzeti 

kisebbségi és etnikumközi kapcsolatok bizottságának alelnöke fogadta Lamberto Zanniert, 

az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) nemzeti kisebbségi 

főbiztosát. A találkozóra meghívást kaptak Musztafa Dzsemiljev, Refat Csubarov és 

Brenzovics László parlamenti képviselők, az emberi jogi, nemzeti kisebbségi és 

etnikumközi kapcsolatok parlamenti bizottság tagjai. Brenzovics László képviselő, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke sajnálattal állapította meg a 

találkozón, hogy az elmúlt hónapokban nem történt alapvető változás a kárpátaljai 

magyarság biztonságát érintő kérdésekben. Mint rámutatott, információi szerint ugyan 

rendőrkézre kerültek az ungvári KMKSZ-székház elleni második, februári terrortámadás 

szervezője és a végrehajtók, ám az ellenük indult eljárás anyagaiból nem derül fény sem a 

támadás megrendelőjének kilétére, sem arra, mi lehetett a végrehajtók, az Ukrán 

Fegyveres Erők veterán katonáinak motivációja. Az ukrán parlament magyar képviselője 

arra hívta fel Lamberto Zannier figyelmét, hogy az ukrán kormányzat magas rangú 

képviselőinek ígéretei ellenére máig nem történtek gyakorlati lépések a Velencei 
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Bizottságnak Az oktatásról című törvény 7. cikkelyével kapcsolatos ajánlásainak 

végrehajtása terén. 

 

A horvátországi magyarság helyzetéről tájékozódott a magyar 
Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága 

Szeptember 10-én kétnapos látogatásra érkezett Horvátországba a magyar Országgyűlés 

nemzeti összetartozás bizottságának küldöttsége Pánczél Károly bizottsági elnök 

vezetésével. A testület a horvátországi magyar oktatásról és a gazdaságfejlesztési program 

eredményeiről tárgyalt a helyi politikai, önkormányzati vezetőkkel, valamint a magyar 

egyházak, járások, intézmények vezetőivel. Pánczél Károly elmondta, hogy félévente 

rendszeresen látogatnak meg határon túli közösségeket. Kiemelte: a magyar kormány 

2018-ban elindított egy Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot. A horvátországi 

magyarság körében ez hét óvodának a felújítását jelenti – hangsúlyozta. A másik 

legfontosabb dologként az oktatást említette, valamint a gazdaságfejlesztési programot, 

amely szerinte hozzásegíti a horvátországi magyarságot ahhoz, hogy meg tudjon élni a 

szülőföldjén. Jankovics Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

(HMDK) elnöke, a horvát parlament magyar kisebbségi képviselője a sajtótájékoztatón 

elmondta: a horvátországi program megszervezésével segíteni szerettek volna a 

bizottságnak abban, hogy minél jobb betekintést nyerjen a horvátországi magyarság 

mindennapjaiba. 

 

Össznemzeti ügy a hétvégi magyar iskolák megerősítése 

A diaszpórában működő hétvégi magyar iskolák a magyar oktatási hálózat részei, 

fenntartásuk és megerősítésük ezért nem csak a helyi közösségek feladata, hanem 

össznemzeti ügy – mondta a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos vasárnap a Bécsi 

Magyar Iskola tanévnyitó ünnepségén. zilágyi Péter a bécsi Collegium Hungaricumban 

tartott rendezvényen hangsúlyozta, hogy a hétvégi magyar iskolák az anyanyelv átadásával 

hordozható hazát adnak az anyaországon kívül élők gyermekeinek. Otthonai egyúttal a 

magyar családoknak, tanévkezdetük pedig üzenet a közösségek életerejéről – tette hozzá. 

A miniszteri biztos üdvözölte, hogy az osztrák főváros magyar közössége nem vesztette el a 

jövőbe vetett hitet és ragaszkodik a magyarságához. Szilágyi Péter kiemelte egyúttal az 

iskolák támogatására indított pályázati programot. Ebben az évben 100 millió forintból 67 

diaszpórában működő oktatási intézmény megújulását, programjainak megvalósítását 

támogatta a kormány.  

H
o

rv
á

to
rs

zá
g

 

 

D
ia

sz
p

ó
ra

  

 


