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A Rákóczi Szövetség kapta idén a Duna-díjat 

A Rákóczi Szövetség kapta idén a Duna Televízió által alapított, idén hetedik alkalommal 

odaítélt Duna-díjat. Az elismerést Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-

helyettes és Dobos Menyhért, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója adta 

át. Semjén Zsolt a díjazott szervezetet méltatva kiemelte: a Rákóczi Szövetség 1989-ben 

azért alakult, hogy sokféleképpen támogassa a Kárpát-medencei magyarságot a 

megmaradásáért folytatott küzdelmében, valamint hogy ápolja és tudatosítsa II. Rákóczi 

Ferenc és Esterházy János szellemi örökségét. A miniszterelnök-helyettes úgy fogalmazott: 

a szövetség munkájában a legimponálóbb, hogy a jövőt választotta, hiszen célközönsége a 

Kárpát-medencei középiskolás korosztály. Hozzátette: a Rákóczi Szövetség tagjainak 

száma majdnem 25 ezer; tagsága évente átlagosan 2 ezer új taggal bővül, és az új belépők 

átlagéletkora 22 év. A szervezet legfőbb célkitűzése a magyar iskolaválasztás elősegítése és 

a magyar fiatalok közötti személyes kapcsolatok ösztönzése, mert ezek révén erősödik a 

nemzeti identitás, és épülnek a határokon átívelő magyar-magyar kapcsolatok. Amit 

vállaltak, az küldetés, amit tettek, az szolgálat, és amit elértek, az maga a csoda – 

fogalmazott Semjén Zsolt. 

 

Grezsa: újabb kilencmilliárd forint a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési programra 

A magyar kormány 9,048 milliárd forintot fordít a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program harmadik ütemére - közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Grezsa 

István elmondta, a 2016 novembere óta zajló program harmadik üteme 2021 

decemberében zárul, a fejlesztési program összköltsége meghaladja a 47 milliárd forintot. 

A miniszteri biztos reményét fejezte ki, hogy ez a grandiózus külhoni óvodafejlesztési 

program mélyreható változásokat hoz a Kárpát-medence azon intézményeiben, ahova 

magyar gyerekek járnak. Elmondta, a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

programja 1665 intézményt érint, ezekbe a program kezdetekor 48 ezer magyar gyermek 

járt. Számuk azonban folyamatosan nő, és a kormány reményei szerint - a demográfiai 

helyzet és az elvándorlás ellenére is - 2021-re eléri a 60 ezret.  A miniszteri biztos 

beszámolt az eddig elért eredményekről is. Közölte, az első két ütemben 150 új intézmény 

épül és 450-et újítottak fel; 12 esetben az alapkőletétel is megtörtént. Ezen kívül mind az 

1664 intézménybe fejlesztőcsomagot is eljuttattak - tette hozzá. 
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Szenátus: magyar tanítók oktatják a román nyelvet elemiben  

Döntőházként szavazta meg a szenátus az RMDSZ közbenjárásával elfogadott sürgősségi 

kormányrendeletet, amely rendezi a román nyelv oktatásának kérdését – jelentette be 

hétfőn, december 10-én Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. az RMDSZ 

kérésére döntött úgy szeptemberben a kormány, hogy eltörli a volt oktatásügyi miniszter 

által indítványozott augusztusi rendelkezést, amely szakmailag megalapozatlan lépésnek 

bizonyult, zavart okozott több tízezer diák, pedagógus és szülő életében. „A szülők és a 

pedagógusok által kért megoldást tartalmazza a szeptemberben elfogadott 

kormányrendelet, ezt hagyta ma jóvá a szenátus plénuma”– részletezte a frakcióvezető.  

November elején a képviselőház 214 támogató, 8 ellenszavazattal és 28 tartózkodással 

fogadta el a tanügyi törvényt módosító 2018/87-es sürgősségi kormányrendeletet 

törvényerőre emelő tervezetet. Ezt megelőzően az Országos Diszkriminációellenes Tanács 

(CNCD) megállapította, hogy a rendelet miatt a magyar tanítók hátrányos helyzetbe 

kerültek a román kollégáikkal szemben, és figyelmeztetésben részesítette a 

minisztériumot. A tárcának egy hónapot adott arra, hogy orvosolja a helyzetet. 

 

Székelyföldi vezetők üdvözölték a magyar-székely összetartozás 
napjáról alkotott törvényt 

Közleményben üdvözölte Tamás Sándor, a Kovászna megyei önkormányzat elnöke és 

Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere, hogy a magyar Országgyűlés a magyar-

székely összetartozás napjává nyilvánította október 16-át. A háromszéki elöljárók szerint 

az agyagfalvi nemzetgyűlés kezdetének dátuma egy olyan emlékezetes történelmi pillanat, 

amely a magyar nemzet egységét, a megkérdőjelezhetetlen nemzeti összetartozást igazolja. 

Az 1848. október 16-18-án Agyagfalván megtartott székely nagygyűlésen mondta ki a 

mintegy 60 000 egybegyűlt, hogy kiállnak a magyar kormány mellett. Az agyagfalvi gyűlés 

jelentette tehát a székely népfelkelés kezdetét, a székelység csatlakozását az 1848-49-es 

szabadságharchoz. Értelmezésük szerint az Országgyűlés tagjai azt mondták ki, hogy az 

országhatárok ugyan elválasztanak, de a székelyek és magyarok nemzeti ügyei közösek. 

“Mindannyian ugyanazt akarjuk: jobban élni szülőföldünkön. Nekünk a szülőföld 

Székelyföld, itt vagyunk otthon, és itt építünk jövőt. Elégtétellel tölt el, hogy ez irányú 

törekvéseinket egy erős magyar állam támogatja, szóval és cselekedettel is mellettünk áll, 

megerősítve bennünket mindennapi küzdelmeinkben” – áll a közleményben. 
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Azért dolgozunk, hogy érdemes legyen magyarnak lenni a 
Felvidéken 

A magyar kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkárával készített beszélgetést a 

Körkép, amelyből kiderül: félt-e valaha is Potápi Árpád János Szlovákiába való 

látogatásakor, mire a legbüszkébb a megvalósult nemzetpolitikai támogatások közül és hol 

vannak még fehér területek, mit vár el a felvidéki magyar oktatási szakértőktől, ennyire 

elégedett az MKP politikai teljesítményével, mi a véleménye a magyar államfőjelöltetekről 

és a Most-Híd – MKP esetleges együttműködéséről. Az államtitkár többek között 

elmondta: nagyon sok sikerről lehet beszámolni a felvidéki magyarság vonatkozásában, 

megoldatlan kérdések persze maradtak.  Hozzátette: „Ilyen a Beneš-dekrétumok vagy az 

állampolgárság kérdése, viszont a többiben azért oldódás látszik. Gazdasági területen a két 

ország jelentősen közeledett egymáshoz, a V4-ek együttműködése erősödött, a nemzetközi 

kérdésekben Szlovákiának és Magyarországnak ugyanazok az érdekei és támogatjuk is 

egymást.” A felvidéki magyarsággal kapcsolatban kifejtette: a többi külhoni régióhoz 

képest Felvidéken a magyar identitástudat valamivel alacsonyabb, viszont látszik az, hogy 

a magyar kormány elmúlt évek során végzett munkája ilyen téren sem volt hiábavaló és 

sikerült megerősíteni az itt élő emberek identitását olyan szinten, ami már nem fordul a 

visszájára és amire a jövőben is építeni lehet. 

 

Szili: a szórványmagyarság megőrzése a kulcs a tömbmagyarság 
megőrzéséhez 

A szórványban élő magyarok a magyarság bástyái, s a szórványmagyarság megőrzése azért 

nagyon fontos, mert az a kulcs a tömbmagyarság megőrzéséhez – jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott Léván, ahol ünnepi köszöntőt mondott a Rákóczi Szövetség 

oktatási és nevelési támogatásának ünnepélyes átadásán csütörtökön. A miniszterelnöki 

megbízott kifejtette: a szórványban élő magyarság fogyása magában hordozza annak 

veszélyét, hogy a tömbmagyarság is szórványosodni fog, ezért is fontos a szórványban élő 

magyarság megőrzése. A kormánynak valóban minden magyar számít – szögezte le Szili 

Katalin, rámutatva: ez nem csak szlogen, hiszen a nemzetpolitika dedikált évei, köztük a 

magyar családok éve is azt jelzi, hogy a szülőföldön maradás, gyarapodás, boldogulás 

biztosítása a hétköznapok operatív tevékenységében is megjelenik. Az idén 15 éve, hogy a 

Rákóczi Szövetség éppen a Felvidéken indította el a beiskolázási támogatás folyósítását, a 

szórványosodás megállítása, illetve a szórványban élő közösségek megtartása érdekében. 

Ennek lényege, hogy azok a szülők, akik magyar oktatási nyelvű intézménybe íratják 

gyermeküket, egyszeri, tízezer forintnak megfelelő összegű támogatásban részesülnek. A 

támogatás keretösszegét jelenleg mintegy négyszáz különböző magyar szervezet és 

magánszemély adja össze. 
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Potápi: a közös gondolkodás eredményei a vajdasági 
gazdaságfejlesztési támogatások 

A magyar kormánynak és a vajdasági magyar stratégiai partnereinek a közös 

gondolkodása eredményezte azt, hogy mintegy tízezer embert tudtak támogatni a 

gazdaságfejlesztési programon keresztül, elősegítve ezzel a szülőföldön való 

boldogulásukat – hangsúlyozta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

csütörtökön Szabadkán. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Design 

Terminál Kárpát-medencei őszi körútjának vajdasági állomásán Potápi Árpád János 

emlékeztetett arra, hogy 2018 a külhoni magyar családok éve volt. Erre a programra a 

magyar kormány egymilliárd forintot biztosított, amiből alapvetően mikrovállalkozásokat 

és családi vállalkozásokat támogattak. „Fontos a vállalkozások, vállalkozók támogatása, 

mert rajtuk keresztül érjük el a magyar családokat, és így tudunk segíteni abban, hogy a 

szülőföldön tudjanak boldogulni, és ne kelljen elhagyniuk a hazájukat azért, hogy a 

családjukat el tudják tartani” – húzta alá a nemzetpolitikai államtitkár. Hozzátette, az 

utóbbi néhány évben tett lépések első eredményei már látszanak. 

 

Megválasztották az MNT alelnökét és a végrehajtó bizottság tagjait 

A Magyar Nemzeti Tanács második rendes ülésén múlt hétfőn elsőként a tanács alelnökét 

választották meg titkos szavazással. A tisztségre Hajnal Jenő elnök Erdődi Edvina újvidéki 

jogászt (Magyar Összefogás) jelölte, aki a Magyar Szó Lapkiadó Kft. munkatársa és 2011 

óta aktív a civil szférában. A titkos szavazáson 28-an támogatták, 4 szavazócédula pedig 

érvénytelen volt. Ezt követően elfogadták a Magyar Nemzeti Tanács új alapszabályát és 

ügyrendjét. A korábban érvényben lévő dokumentumokat összehangolták a nemzeti 

tanácsi törvény idén érvénybe lépett módosításaival. Az alapszabály csak minimálisan 

változott, azaz lehetővé vált az elektronikus szavazás, a digitális technológia alkalmazása, 

emelte ki Hajnal Jenő. Ezt követően került sor a végrehajtó bizottság tagjainak a 

megválasztására. Hajnal Jenő elnöknek Jerasz Anikót javasolta, tagoknak pedig DeNegri 

Ibolya szabadkai pedagógust (oktatás), Paskó Csaba kelebiai plébánost (művelődés), 

Ternovácz István temerini újságírót (tájékoztatás) és Losonc Dávid temerini jogászt 

(hivatalos nyelvhasználat). A vita után 27-en szavaztak bizalmat a végrehajtó bizottság öt 

jelöltjének, hárman nemmel szavaztak, ketten tartózkodtak. 
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Potápi Árpád János: az Irka gyermeklap megtartó erő a kárpátaljai 
magyarságnak 

A 25 éve megjelenő Irka című gyermeklapon magyarok nemzedékei nőttek fel Kárpátalján, 

ezért az fontos megtartó erőt jelent a közösség számára - jelentette ki Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn Beregszászon a gyermekkiadvány 

negyedszázados évfordulós ünnepségén. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

aulájában megtartott ünnepi rendezvényen Potápi Árpád János több száz gyermek előtt 

mondott köszöntőjében méltatta a jubileumát ünneplő - egyetlen magyar nyelvű 

kárpátaljai - gyermeklap szerepét a kárpátaljai gyermektársadalom szemléletének 

alakításában. Fontosnak nevezte, hogy az 1993 novembere óta évente 5-6 alkalommal 

megjelenő Irka 6-7 ezer gyermekolvasóhoz jut el. A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága ezért elengedhetetlennek tartja a folyóirat megjelenésének támogatását - 

tette hozzá. Az államtitkár hangsúlyozta, hogy mivel az Irkán magyarok nemzedékei nőttek 

fel Kárpátalján, így az kétségtelenül fontos megtartó erőt jelent a magyar közösség 

számára. Jelezte, mind az Irka készítői, mind az olvasótábora továbbra is számíthat a 

magyar kormány támogatására, és azt kívánta, hogy a lap a következő 25 évben is 

rendszeresen megjelenjen. 

 

Bocskor Andrea: az EP elnöke kiállt a kárpátaljai kisebbségek 
védelme érdekében 

Antonio Tajani, az Európai Parlament (EP) elnöke kiállt a kárpátaljai kisebbségek védelme 

érdekében az Andrij Parubij ukrán házelnökkel való találkozóján – írta közleményében 

Bocskor Andrea fideszes EP-képviselő. Bocskor arról számolt be, hogy Brenzovics 

Lászlóval, a KMKSZ elnökével még október 10-én találkoztak Tajanival, s tájékoztatták a 

kárpátaljai magyarság egyre nehezebb helyzetéről, a nemzetiségek elleni intézkedésekről, 

később pedig levélben az első olvasatban elfogadott ukrán nyelvtörvényről. „Felhívtam az 

elnök figyelmét arra, hogy Ukrajna kötelezettséget vállalt a nemzeti kisebbségek jogainak 

tiszteletben tartására. Arra kértem továbbá, gyakoroljon hatást az ukrán kormányra és 

Petro Porosenko elnökre, hogy mielőtt az új nyelvtörvény második olvasatra kerülne, 

mindenképp küldjék el a Velencei Bizottságnak véleményezésre” – közölte a képviselő. 

Tajani hétfőn megküldte válaszlevelét, amelyben tudatta, november 27-én Parubijjal 

egyeztetett, akinek felhívta a figyelmét arra, hogy számos EP-képviselő komoly 

aggodalommal követi a fejleményeket, valamint kiemelte, hogy az Európai Unióba törekvő 

országoknak biztosítaniuk kell a kisebbségek alapvető jogait, továbbá hangsúlyozta, hogy 

Kijevnek teljes mértékben végre kell hajtania a Velencei Bizottság ajánlásait az oktatási 

törvény kapcsán.  

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 



 

 

 

 

 

 
7 

Grezsa István: a magyar kormány minden támogatást megad a 
jövőépítéshez a kárpátaljai magyar iskoláknak 

A magyar kormány minden támogatást megad ahhoz, hogy eredményesen épülhessen a 

jövő a kárpátaljai magyar iskolákban – jelentette ki Grezsa István miniszteri biztos 

csütörtökön Ungváron, a Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium magyar kormányzati 

támogatásból felújított épületének avatóünnepségén. Köszöntőjében Grezsa István 

hangsúlyozta: ma látható, hogy a 21. században egy erősödő anyaország milyen sokat 

jelent Ungváron a több évszázados múltra visszatekintő Drugeth Gimnázium számára. 

Magának az iskolának a feladatát Apáczai Csere János fogalmazta meg nagyon pontosan 

annak idején Kolozsváron, amikor a betörő ellenség ellen harcolni akaró tanítványait azzal 

nyugtatta meg, hogy azt mondta nekik: ami az iskola falain kívül van, az a jelen, ami belül 

van, az a jövő. A miniszteri biztos ennek kapcsán rámutatott, a Homonnán 1613-ban 

alapított, Ungváron 1646-tól 1944-ig működő, majd 2004-ben újraindított Drugeth 

Gimnázium pedagógusainak a feladata az oktatás minőségének megőrzése, hogy minél 

több gyermeket írassanak be az intézménybe. Kiemelte: A magyar kormány minden 

támogatást megad ahhoz, hogy eredményesen épülhessen a jövő a kárpátaljai magyar 

iskolákban, hogy a 21. században is megmaradjon a nagy múltú Drugeth Gimnázium 

magyarságmegtartó ereje, és minden kárpátaljai magyar a szülőföldjén tudjon boldogulni. 

 

Az anyanyelvű oktatás problémáit és fejlesztési terveit vitatta meg 
a KMPSZ XXVII. Közgyűlése Beregszászon 

A magyar anyanyelvű oktatás jelenlegi problémáit és jövőbeni fejlesztésének terveit 

vitatták meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) XXVII. Közgyűlésének 

küldöttei szombaton Beregszászon. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta: az idei év 

is a 2017 szeptemberében elfogadott új ukrán oktatási törvény diszkriminatív 7. nyelvi 

cikkének módosítása érdekében folytatott küzdelem jegyében telt. Ez teljesen érthető - 

tette hozzá -, hiszen a kisebbségek anyanyelvhasználati jogát megszüntető törvény 

elfogadása precedenst jelent, mert megszakadt az a természetes folyamat és állapot, hogy 

Kárpátalján a nemzetállamok kialakítása óta természetes jog volt az anyanyelven történő 

tanulás jogának biztosítása a kisebbségek számára. A KMPSZ elnöke sajnálatosnak 

nevezte, hogy az ukrán közoktatási hatóságok a konstruktív párbeszéd helyett lekezelően 

viszonyulnak a kárpátaljai magyarság képviselőihez az oktatás problémáiról folytatott 

tárgyalásokon. "De mi nem mondunk le jogainkról annak ellenére sem, hogy bizonyos 

ukrán politikai erők mindent elkövetnek a megfélemlítésünk, szülőföldünkről történő 

elűzésünk érdekében, hogy ne vehessünk részt a közéletben" - tette hozzá. 
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Hennagyij Moszkal: Viktor Baloga pártja rendelte meg és 
helyeztette ki a magyarellenes óriásplakátokat Kárpátalján 

Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó közlése szerint fény derült a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőinek fotóival illusztrált provokatív magyarellenes 

óriásplakátok ügyének részleteire, melyeket október 20-ra virradóra ragasztottak ki 

Kárpátalja négy járásában. Hozzátette: az óriásplakátok nyomdai makettjét az egyik 

munkácsi reklámügynökség készítette, amelynek Renata M., 31 éves munkácsi lakos a 

tulajdonosa. Moszkal szerint Renata M. reklámügynöksége évek óta szorosan 

együttműködik a JC párttal, a cég készítette a párt jelöltjeinek plakátjait a 2012-es és 2014-

es ukrán parlamenti, valamint a 2015-ös önkormányzati választásokra. A kormányzó arra 

is emlékeztetett, hogy ugyanez az ügynökség állította elő az ő lejáratását célzó 

szórólapokat, amelyeket Viktor Baloga szupermarket-hálózatának biztonsági őrei 

terjesztettek. Ugyancsak Renata M. cége nyomtatta a Kárpátalján november 22-én 

megjelent, Hennagyij Moszkalt és Orosz Ildikót, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola rektorát, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökét, a megyei 

tanácsi (közgyűlés) képviselőt turulmadárral a háttérben együtt ábrázoló, Közösen küzdjük 

le a fasizmust feliratú óriásplakátokat – közölte a megyevezető. Állítása szerint a cégnél 

tartott házkutatás során a nyomozók megtalálták a plakátkészítésért kiállított pénzügyi 

dokumentumot Ivan Baloga parlamenti képviselő – Viktor Baloga testvére – aláírásával, 

valamint a szóban forgó nyomdai termék több piszkozatát, és a számítógépben több olyan 

provokatív tartalmú magyarellenes óriásplakát makettjére bukkantak, amelyeket a 

közeljövőben készültek kinyomtatni. 

 

 

Horvátországi magyar családok a budapesti Mesés Adventen 

Az elmúlt hétvégén 30 külhoni magyar család vett részt a Mesés Advent – Családi hétvége 

Budapesten elnevezésű programon, amelyet az Egyszülős Központ szervez a határon túli 

magyar családok számára a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

meghirdetett „2018 a külhoni magyar családok éve” keretében. Horvátországból a kórógyi 

Cserepes és a kopácsi Segota család utazott el a budapesti eseményre. A háromnapos 

rendezvényre az Egyszülős Központ színes adventi programokkal készült a szülők és a 

gyermekek örömére. A program célja az volt, hogy a résztvevő külhoni magyar családok – 

melyek között sok volt  a nagycsalád – jobban megismerjék az anyaországot, illetve a többi 

régióból érkező famíliák helyzetét és életkörülményeit. 
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Újabb támogatás a magyar iskolásoknak 

A Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztást szorgalmazó Beiratkozási Programja 2004 

óta zajlik annak érdekében, hogy minél több külhoni magyar család merje vállalni 

gyermeke magyar tannyelvű iskolába íratását, ezzel elősegítve a magyar közösségek 

megmaradását. A horvátországi magyar iskolások körében a napokban osztották ki a 

beiratkozási ösztöndíjat. A múlt héten Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke és 

munkatársa, Csizmadia Anna látogattak el a horvátországi magyar iskolákba és adták át a 

támogatást az első osztályba beiratkozott gyerekeknek és szüleiknek. A szövetség elnökét 

és munkatársát a horvátországi Rákóczi Szövetség elnöke és a HMOM Központ igazgatója, 

Andócsi János fogadta, megköszönte munkájukat és a segítséget, amelyet évről évre 

nyújtanak a horvátországi magyar gyerekeknek és szüleiknek. A HMOM Központban hat 

elsős vette át az ajándékot és a támogatást. A Vörösmarti Általános Iskolában három, a 

Laskói Általános Iskolában pedig hat elsős kapta meg a támogatást. 
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