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A csaknem negyedszázados múltra visszatekintő Rákóczi Szövetségnek ítélte oda idén a
„Fiatalok a Polgári Magyarországért” Díjat a Polgári Magyarországért Alapítvány. A
testület a Kárpát-medencei magyarság megmaradásért folytatott küzdelméért, a
szomszédos országokban, kisebbségben élő magyarság oktatásügyének, kultúrájának
támogatásáért, a magyarság összetartozás-tudatának erősítéséért, és Rákóczi Ferenc
szellemi örökségének népszerűsítésért ítélte oda az elismerést. Az ünnepi ceremónián
Kövér László, a törvényhozás elnöke kiemelte, hogy a Rákóczi Szövetséget a nemzeti
érzelem mellett a nemzeti értelem is jellemezte az elmúlt két évtizedben: a felvidéki
magyar gyerekek magyar iskolába történő beiratkozását türelmes, szakszerű munkával
érték el. Kövér szerint tudatosítani kell nemcsak a szűk, kis Magyarországon belül, hanem
az elcsatolt területek magyarságának vezetői körében is, hogy ingyen semmit nem adnak.
Nemcsak kitartó, sziszifuszi munka kell ahhoz, hogy egyről a kettőre jussunk, hanem
sokszor kockázatvállalás, bátorság is, és ezt leginkább azok felejtik el, akiknek elcsatolt
közösségek vezetőiként az lenne a dolguk, hogy példát adjanak a saját honfitársaiknak –
fogalmazott. A politikus beszélt a 2004. december 5-én a külhoni magyarok kedvezményes
honosításáról tartott népszavazásról is, azt mondta, jó a rosszban, hogy a voksolás nagyon
sok közömbös embert rádöbbentett arra, “az mégsem járja, mégsincs rendjén, ahogy eddig
viselkedtünk, eddig viszonyultunk a nemzeti egység gondolatához”. Az más kérdés, hogy a
tekintetben nem sikerült komoly eredményeket felmutatni, hogy a nemzetnevelés a
köznevelés és a felsőoktatásban folyó tanításnak is része legyen. Itt még a kezdeteknél
járunk, és nagyon sok munka kell ahhoz, hogy tíz-húsz év elteltével azt mondhassuk, akik
kiléptek az iskolapadokból, a legtermészetesebb tudásként hozzák magukkal például azt,
hogy a romániai magyarok nem nyelviskolában tanulták meg a magyar nyelvet, hanem az
anyatejjel szívták magukba – mondta Kövér László.

Magyarország

Fiatalok a Polgári Magyarországért Díj a Rákóczi Szövetségnek

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) szenátusa semmibe veszi
az oktatási intézményen belül kialakult román-magyar feszültséget feloldó tavaly
szeptemberi megállapodást – kommentálta Szilágyi Tibor rektorhelyettes, hogy keddi
ülésén a MOGYE vezető testülete leszavazta a magyar tagozat által előterjesztett
javaslatokat. A szenátusi ülésen a magyar tagozat képviselői a magyar nyelv gyakorlati
oktatásba történő bevezetését és a magyar tagozathoz tartozó önálló diákcsoportok
létrehozását kezdeményezték. E kérdések azután kerültek a szenátus elé, hogy korábban az
egyetem rektora és igazgatótanácsa nem értett egyet a magyar tagozat akkreditációjához
szükséges intézkedésekkel. Szilágyi Tibor az MTI-nek emlékeztetett, a tanügyi törvény
előírja, hogy az oktatási programokat minden nyelvre külön kell akkreditálni. „Erre
alapozva kértük a magyar és román tagozathoz tartozó csoportok elosztását" – nyilatkozta
a rektorhelyettes. Azt is hozzátette, hogy nem teljesen magyar gyakorlati oktatásra tettek
javaslatot, hanem azt kezdeményezték, hogy a jelenlegi román mellett a magyar nyelvet is
vezessék be a gyakorlati oktatásba. „Ez utóbbi elengedhetetlen feltétele a magyar tagozat

Erdély

Semmibe veszi a magyar igényeket a MOGYE román vezetősége
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Bajnai a Most-Híddal tárgyalt
A határ menti területeken megvalósítható gazdasági együttműködés lehetőségeiről és a
nemzetpolitika jelenlegi, illetve jövőbeni alapelveiről egyeztetett Bajnai Gordon az Együtt
2014-Párbeszéd Magyarországért szövetség vezetője és Solymos László, a Most-Híd
szlovák-magyar vegyes párt parlamenti frakciójának vezetője Pozsonyban pénteken. A
találkozót követő közös sajtótájékoztatón Bajnai a nemzetpolitika alakulásáról szólva azt
hangsúlyozta, hogy komoly veszélynek tartja a belpolitikai konfliktusok és a megosztottság
exportját a határon túli magyarok közé, ami szerinte “mintha erősödött volna” az elmúlt
időszakban. Solymos László annak a véleményének adott hangot, hogy a Fidesz-kormány
figyelmen kívül hagyja 150 ezer szlovákiai magyar szavazó döntését akkor, amikor
“semmibe veszi” a Most-Híd pártot. Bajnai Magyarország nemzetpolitikája kapcsán
elmondta: annak alakulását 2014 után konkrét alapelvek mentén képzeli el. Ezek egyike,
hogy a jövőben a magyar kormányt s annak nemzetpolitikáját csak az kell, hogy minősítse,
hogy a határon túli magyaroknak a gyakorlatban “jobb esélyük van-e magyarként
megmaradni és boldogulni, vagy rosszabb”. A másik alapelv a kettős állampolgárság
intézményének, illetve a határon túli magyaroknak megadott szavazati jog megtartása. “A
kettős állampolgárság megszerzéséhez való jogot, sem pedig a szavazati jogot a
kormányváltás után sem kívánjuk visszavenni” - szögezte le Bajnai. A Együtt 2014Párbeszéd Magyarországért szövetség vezetője ugyanakkor rámutatott: a kettős
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hosszú távú fennmaradásának" – magyarázta Szilágyi Tibor. A rektorhelyettes szerint a
mostani szenátusi döntés csak tetézte a korábbi kedvezőtlen intézkedéseket. Hozzátette, az
egyetem vezetősége – megszegvén az egyezséget – a tavaszi versenyvizsgák során - etnikai
diszkriminációnak minősítette, és - nem követelte meg a magyar nyelvi kompetenciákat a
magyar tagozat kérésére meghirdetett állásoknál. Csak a véletlenen múlt, hogy nem vettek
fel magyarul nem tudó oktatókat a magyar tagozathoz. Szilágyi szerint hamarosan
összehívják az egyetem magyar oktatóinak a közgyűlését, hogy megoldást találjanak a
kialakult helyzetre. A MOGYE-n 2011-ben alakult ki éles konfliktus az egyetem román
vezetősége és magyar tagozata között amiatt, hogy az egyetem vezetése az intézményi
autonómiára hivatkozva nem léptette életbe az új oktatási törvény magyar szempontból
fontos előírásait. A konfliktus kezelési kísérlete 2012 májusában a jobboldali Ungureanukormány bukásához vezetett. 2012 szeptemberében született egy hétpontos megállapodás
az egyetem magyar gondjainak megoldásáról, amelyet a Ponta-kormány akkori
tanügyminisztere is aláírt. A szenátus mostani vétója is bizonyítja, hogy Victor Ponta
április 24-én Strasbourgban félretájékoztatta a nemzetközi közvéleményt az egyetem
helyzetéről. Az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének ülésén a miniszterelnök
kormánya egyik legnagyobb eredményének nevezte a tavaly őszi vásárhelyi megállapodást,
és szerinte mind a magyar, mind a román tanárok képviseltetik magukat az egyetem
irányító testületében, a magyar és a román diákok pedig saját anyanyelvükön tanulhatnak.
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A Vajdaság alkotmányos és törvényes jogainak védelméről szóló nyilatkozat továbbra is
nyitott, képlékeny dokumentum, ezért szövegében „korrigálható minden a lényegen kívül,
a lényeg pedig az alkotmány tiszteletben tartása, valamint a polgárok jobb élete melletti
elkötelezettség” – jelentette ki Bojan Pajtic, a vajdasági kormány elnöke. „Maga a
nyilatkozat továbbra is egy nyitott dokumentum, javaslatként került a parlament elé. Ami
a Demokrata Pártot (DS) és engem, mint a tartományi kormány elnökét illeti, a
nyilatkozatba beilleszthetőek olyan mondhatok, amelyek a polgárok javát szolgálják, de
csak az alkotmány és a törvények tiszteletben tartása mellett” – mondta Pajtic. Ha a
dátumok, szavak, mondatok zavaróak, bármin lehet javítani, kivéve a lényeget. A lényeg
pedig az alkotmány tiszteletben tartásának kötelezettsége, illetve az az elkötelezettség,
miszerint a polgároknak jobb életet kell biztosítani – szögezte le Pajtic.

Kárpát Régió Üzleti Hálózat: a vártnál is nagyobb az érdeklődés
Alig több mint egy hónappal ezelőtt nyílt meg a Kárpát Régió Üzleti Hálózat eszéki irodája.
Palizs-Tóth Hajnalka irodavezető elmondta, hogy a vártnál is nagyobb az érdeklődés az
iroda szolgáltatásai iránt. A legtöbb ügyfél befektetéssel és cégalapítással kapcsolatos
kérdésekkel, valamint partnerkeresési szándékkal fordult hozzájuk. Jelenleg a
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állampolgársághoz kapcsolódó szavazati jog kapcsán több veszélyt is lát. Ezek
legjelentősebbikét Bajnai szerint az jelenti, hogy a magyar belpolitikai megosztottság és a
belpolitikai konfliktusok exportálódnak a határon túlra. “Nem szabad, hogy ez a
megosztottság érvényesítse a magyarság érdekérvényesítő képességét azokban az
országokban, ahol ezek a magyarok élnek” - szögezte le Bajnai, hozzátéve: 2014 után a
magyarokat képviselő minden egyes szervezetet az adott országukban való
támogatottságuk arányában kell támogatni. Az Együtt 2014-PM szövetség vezetője pénteki
szlovákiai látogatása során Berényi Józseffel, a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnökével is
találkozót kezdeményezett, ez azonban nem jött létre. Berényi József ezzel kapcsolatban az
MTI-nek elmondta: a találkozó létrehozásával a Haza és Haladás Alapítvány titkársága
szólította meg az MKP-t. “Bajnai Gordon jelen helyzetben nem tölt be közjogi tisztséget, és
így nem tudja közvetlenül befolyásolni a szlovákiai magyarság sorsát, és egyben mint
alapítvány szólított meg bennünket, így ez a találkozó nem időszerű” - szögezte le az MKP
elnöke. Hozzátette: Magyarországon már most nagyon erős nem hivatalos előkampány
folyik a jövő évi parlamenti választások előtt, az európai politikai kultúra pedig azt kívánja,
hogy az Európai Néppártban tömörülő testvérpártjaikat támogassák, ezek pedig
Magyarországon a Fidesz és a KDNP.
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legfontosabb feladatuk, hogy feltérképezzék a térségben működő, elsősorban magyar
vállalkozásokat, hogy azok bekapcsolódhassanak a Kárát-medencei üzleti vérkeringésébe.
Egyhónapos működésünkről elmondhatom, hogy a vártnál is nagyobb az érdeklődés
irodánk szolgáltatásai iránt. Elsősorban befektetéssel és cégalapítással kapcsolatos
kérdésekkel fordultak hozzánk, de segítettünk a partnerkeresésben is, ezek a vállalatok
főleg az építőipari és mezőgazdasági ágazatban tevékenykednek. Horvát cégek pedig a
magyarországi piac feltérképezésével kapcsolatban kérték segítségünket. Különböző
szakmai rendezvényszervezéseknél is közreműködünk, ilyen például a győri Kereskedelmi
Kamara által szervezett Szakmák Harmóniája, valamint magyarországi és vajdasági
vállalkozókkal jelen leszünk a májusi eszéki SOMIDOM Expón is. Ezenkívül
termékbemutatókra adunk lehetőséget, és programunkban szerepel üzletember-találkozók
szervezése is. Szeretném kihangsúlyozni, hogy szolgáltatásaink ingyenesek, mert célunk
az, hogy a térség erős gazdasági régióvá fejlődjön – mondta Palizs-Tóth Hajnalka
irodavezető.
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