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1. Tájékoztató a Rákóczi Szövetség tevékenységéről 
Előadó: Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
 Dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára

2. Tájékoztató a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
tevékenységéről 
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igazgatója
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Helyettesítési megbízást adott:

Dr. Hoppál Péter (Fidesz) Ékes Ilonának (Fidesz)
Kalmár Ferenc András (KDNP) dr. Stágel Bencének (KDNP)
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz) megérkezéséig Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)

Meghívottak részéről

Hozzászólók
Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke
Csete Örs, a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
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Megjelentek
Dr. Ugron Gáspár, a Rákóczi Szövetség főtitkára
Dr. Kozma László jogi referens (Nemzeti Erőforrás Minisztérium)
Lődiné Cser Zsuzsanna osztályvezető tanácsos (Állami Számvevőszék)
Dr. Szebeni-Brindza Zoltán munkatárs (Külügyminisztérium)
Dr. Pákozdi Csaba főosztályvezető (Külügyminisztérium)
Búza Kristóf munkatárs
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(Az ülés kezdetének időpontja: 14 óra 10 perc)

Elnöki megnyitó, határozatképesség megállapítása

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel köszöntök mindenkit a mai
bizottsági ülésünkön.

Köszöntöm bizottságunk tagjait! Megállapítom az aláírások alapján, hogy
határozatképesek vagyunk. A helyettesítéseket szeretném bejelenteni a jegyzőkönyv számára:
Kovács Ferenc alelnök urat én helyettesítem, Hoppál Péter képviselő urat Ékes Ilona és
Kalmár Ferenc képviselő urat pedig Stágel Bence képviselőtársunk, így határozatképesek
vagyunk. (Szávay István megérkezik az ülésterembe.) Szávay képviselő úr is megérkezett.

A napirend elfogadása   

A napirendi javaslatot megkapta mindenki. Elnézést kérek, itt volt egy kisebb
kommunikációs zavar, ugyanis Kiss Antal úrnak lett volna egy beszámolója, de kedden
Brüsszelbe kellett utaznia, úgyhogy a következő üléseink egyikébe be fogjuk hozni ennek az
irodának a tájékoztatóját. Így a napirendi javaslat módosult, először a Rákóczi Szövetség
mutatkozna be, illetve egy tájékoztatót hallgathatunk meg, és másodikként pedig a Határon
Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány tevékenységéről kapunk egy tájékoztatót,
valamint egyebekben a kihelyezett ülésünkről kellene beszélni, amelyik Kárpátalján lesz.

Megkérdezem, hogy kik fogadják el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Köszönöm
szépen. Úgy látom, hogy egyhangúlag elfogadtuk.

Tájékoztató a Rákóczi Szövetség tevékenységéről – Előadó: dr. Halzl József, a Rákóczi
Szövetség elnöke

Az első napirendi pontunk tájékoztató a Rákóczi Szövetség tevékenységéről, előadó
dr. Halzl József úr, a Rákóczi Szövetség elnöke, akit szintén kiemelten üdvözlök, és át is
adnám elnök úrnak a szót.

Dr. Halzl József elnök (Rákóczi Szövetség) tájékoztatója

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Ülve, vagy állva, elnök úr?

ELNÖK: Természetesen ülve.

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt
Bizottság! Tisztelettel szeretném megköszönni a meghívást. (Bekapcsolják a mikrofonját.)
Elnézést kérek. Most lehet hallani? (Közbeszólások: Igen.)

Köszönöm a meghívást, hogy itt, ebben a körben, amelyik egy nagyon fontos kör,
röviden tájékoztatást adhatunk a Rákóczi Szövetség tevékenységéről, amely a közelmúltban
volt 20 éves, és a 20 év munkájáról több kiadványt is készítettünk. Sajnos most nem hoztam
magammal, de kívánságra a tisztelt képviselő uraknak és hölgyeknek nagyon szívesen
elküldjük.

A Rákóczi Szövetség alapszabályából kifolyólag két témával foglalkozik. Egyrészt
névadójának, Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelemnek a szellemi örökségét kívánjuk
népszerűsíteni, amit különböző programok segítségével valósítunk meg. Nemcsak központi
programokról van szó, hanem nagyszámú helyi szervezeteink programjairól, és most, ezekben
a napokban is sok esemény zajlik. A nagy központi rendezvényünk pedig a szatmári béke
300. évfordulója alkalmából majd április 29-én lesz együtt Honvédelmi Minisztériummal és a
Nemzeti Kegyeleti Bizottsággal.
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Már itt megemlítem, hogy van egy másik példaképünk, egy másik személyiség is,
akinek a kultuszával foglalkozunk intenzíven. Itt, a parlament épületében volt most nem túl
régen az Eszterházy János emlékünnepség annak a felvidéki mártír politikusnak az emlékére,
akit valóban méltán tisztelhetünk, és akinek a rehabilitálásáért küzdünk. Ennek az Eszterházy-
ünnepségnek, amelyet minden évben megrendezünk, van egy kis színfoltja, hogy mindig
átadunk egy Eszterházy-emlékérmet is az arra méltó intézményeknek, szervezeteknek. Az
idén először az ifjúságot tiszteltük meg az Eszterházy emlékéremmel, amelyet a Diákhálózat
nevű pozsonyi diákszervezet kapott, amely tömöríti magában a felvidéki magyar
egyetemistákat Prágától Brnon át Pozsonyig, Nyitráig, Kassáig.

Munkánk nagyobb részét azonban egy másik rendkívüli fontosságú feladat képezi, ez
pedig a határon túli magyarság szolgálata sokrétű tevékenységgel. Amikor 1989-ben a
szövetség megalakult, akkor először a Felvidékre koncentrálta a feladatait, tehát Felvidékkel
foglalkozott elsősorban, azonban az évek folyamán tevékenységünket kiterjesztettük az egész
Kárpát-medencére, és ma már az összes szomszédos országban működnek szervezeteink, és
részesei a programoknak, a szomszédos országok mindegyikének elsősorban a fiataljai. És itt
érkeztem el egy fontos momentumhoz, ugyanis ez a szervezet, ez a szövetség elsősorban a
fiatalokra koncentrál. Nyilvánvalóan a magyarság megmaradásának ügye elsősorban attól
függ, hogy a felnövekvő új nemzedékek vállalják-e őseik nemzeti identitását, ezért is
gondoltunk arra, hogy az ifjúságra koncentrálunk.

Ez a tevékenység sokrétű, ami az ifjúsággal kapcsolatos. Először említeném a
nagyszámú táborokat az általános iskolások részére Esztergomban és Baján, a középiskolások
részére Sátoraljaújhelyen és Győrött, a főiskolások részére pedig Szentendrén rendezünk
rendszeresen nyári táborokat. A legelsőt Szentendrén 1989-ben kezdeményeztük, amikor még
Romániában Ceauşescu, Szlovákiában pedig Husák elvtárs regnált, úgyhogy a nyitrai
diákokat, akik hazatértek a szentendrei táborból, utána becitálták a dékáni hivatalba, és
közölték, hogy ki vannak zárva az egyetemről. Így indultak a dolgok ’89-ben, de szerencsére
végül is Husák elvtársat zárták ki, nem az egyetemről, hanem a hatalomból, úgyhogy ily
módon drága barátaink megúszták; ezek a nyári táborok.

A másik ifjúsági programsorozat nemzeti ünnepeink közös megünneplése. Ezt nagyon
fontosnak érezzük, hiszen március 15. és október 23. olyan lelki töltést adhat a fiataloknak,
amely meghatározó lehet az identitásukra, ezért elindult 1993-ban, és azóta minden évben
folyik a műegyetemen, az ’56-os forradalom kiindulópontján egy nagyszabású ünnepség,
amely mindig mintegy ezer határon túli fiatalt hoz Magyarországra a mi szervezésünkben, és
ezt az ’56-os rendezvényt mindig kiegészítjük egy történelmi vetélkedővel is, amelyet 1996
óta iktattunk a programba. Csak érdekességként említem, hogy az első évi történelmi
vetélkedő győztese – az ember nem gondolná –, az érsekújvári Czuczor Gergely Gimnázium
volt, és azóta az újváriak egyébként még egyszer megnyerték a versenyt, de legutóbb például
a somorjai Madách Imre Gimnázium diákjai voltak az elsők.

A történelmi vetélkedőnek van azonban egy másik eseménye is, ez pedig a Cultura
Nostra történelmi vetélkedő, amely szintén kárpát-medencei méretű, és ezt évek óta
Pannonhalmán, a Pannonhalmi Főapátsággal közösen szervezzük meg. Az idén most két hét
múlva lesz a döntője ennek a vetélkedőnek.

1994 óta folyik a nemzeti ünnepek ügyében egy másik nagyszabású kezdeményezés,
ez pedig az úgynevezett március 15-i diákutaztatási program, ezt döntően középiskolásokra
hegyeztük ki, itt arról van szó, hogy a szervezésünkben és támogatásunkkal magyarországi
középiskolák utaznak Erdélybe, Felvidékre, Kárpátaljára, Délvidékre. Azt tapasztaljuk
ezekből az úti beszámolókból, amelyet mindig megkérünk, hogy ez tényleg nagy hatással van
a kiutazó diákok identitására is, miközben természetesen fontos a vendéglátó diákok és
iskolák számára is. Ebben az évben is sikerült szerény támogatás nyújtása mellett – amiben



- 7 -

egyelőre még az állami támogatás nem szerepelt, de reméljük, hogy fog szerepelni a
jövőben –, ötven középiskolát utaztattunk a különböző szomszédos országokba.

Nagyon fontosnak érezzük, hogy a fiatalok ne csak identitástudatot erősítő
ismeretekben részesüljenek, ne csak kapcsolatok jöjjenek létre Magyarország és a határon túli
fiatalok között, hanem az is fontos, hogy egy kicsikét segítsük a fiatalokat a civil társadalmi
létformára nevelni. Nagyon azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok többsége nem is hall a civil
társadalmi aktivitásról, nem tagja a civil szervezeteknek. Akárhányszor elmegyünk egy
középiskolába, fölteszem a kérdést, hogy ki tagja valamilyen civil egyesületnek, néma csend a
válasz az esetek túlnyomó részében, itt-ott egy-két cserkész emeli csak föl a kezét.

Elindult néhány évvel ezelőtt a középiskolákban a Rákóczi Szervezetek létesítése, és
ezen szervezetek száma, ma már ott tartunk, hogy 130 fölé emelkedett. Ezek részben
Magyarországon, részben a szomszédos országokban létesülnek, és a jövő hét utáni héten
például öt erdélyi színhelyen – Kolozsvárott, Szatmárnémetiben, Marosvásárhelyen és
Székelyudvarhelyen – is létre fog jönni egy Rákóczi Szervezet. De a múlt évben megtört a jég
Kárpátalján is, Nagyberegen és Munkácson, az ottani középiskolában alapítottunk
szervezeteket.

Igyekszünk természetesen ezeket a szervezeteket nemcsak bekapcsolni különböző
programjainkba, hanem amennyire lehet, támogatni is. Kialakítottunk egy belső pályázati
rendszert, amelynek segítségével minden helyi szervezet évenként egyszer egy projektjéhez
támogatást kérhet, és hogyha van miből megfizetni ezt a támogatást, akkor megfizetjük, és
igyekszünk ezt a jövőben is megtenni. Ennyit a szervezetépítésről.

Egy nagyon fontos témát szeretnék még érinteni, amely az identitás továbbadásának az
egyik legfontosabb eszköze, a magyar iskola és a magyar iskolába való beiratkozás
támogatása. Ezt a témát nagyon régóta műveljük, de hat évvel ezelőtt egy olyan intézményes
keretet hoztunk létre, amelyhez az apropót a közismert státusztörvény,
kedvezménytörvénynek a szlovákiai vakvágányra terelése jelentette. Talán sokan a jelenlévők
közül tudják, miről beszélek, egyszerűen arról van szó, a szlovákok rájöttek arra, hogy ez a
kedvezménytörvény a magyar iskolaválasztásnak egy fontos motivációs tényezője lehet, ezért
megakadályozták ennek célba juttatását. A pénz ugyan átmegy Szlovákiába, de azzal a
feltétellel, hogy arra a célra, amit a törvény előír, nem használható.

Ennek fényében próbáltunk mi egy olyan civil társadalmi kezdeményezést tenni, ami
legalább a beiratkozás előtt álló évfolyamok számára jelent egy kis támogatást, de a
támogatáson túlmenően, ami legalább olyan fontos, kifejeződése ez annak a szolidaritásnak,
amit érzünk itt az anyaországban azokkal szemben, akik néha nehéz körülmények között,
néha félelmükben nem választják a magyar iskolát. Hat éve folyik ez a felvidéki beiratkozási
program, évenként körülbelül 2200-2300 gyermeket látunk el ösztöndíjjal. Forráshiány miatt
a felsőbb évfolyamokban csak úgy tudtuk ezt megvalósítani, hogy bizonyos országrészeket
kijelöltünk, ahol teljes körűen megvalósul a program, más országrészekben, főképp csak a
más településről bejáró és nagycsaládos családok kapnak, így jött ki ez a 2300.

Most a jelenlegi kormány buzdítására úgy hirdettük meg a programot, hogy minden
gyermek, aki Szlovákiában magyar iskolába jár, megkapja ünnepélyes keretek között ezt az
ösztöndíjat. Az ünnepélyes keret azt is jelenti, hogy mindig közéleti szereplőket, akik
támogatói is a programnak, hívunk meg erre a rendezvényre, tehát ilyen személyek, mint
Semjén Zsolt, Jeszenszky Géza, Surján László stb. is részt vettek ezeken az ünnepségeken.
Kezdeményeztük a pártok parlamenti frakciójánál is, hogy a frakció tagjai adják nevüket
ehhez a programhoz, és reméljük, hogy a jövőben is ez a szolidaritásvállalás a képviselők
részéről meglesz, ha lehet, minden politikai párt esetében.

Természetesen fontosnak érezzük, hogy most az új kormány megtalálja a módját, és
mi szívesen közreműködünk ebben, hogy valóban az eredeti koncepciója érvényesüljön ennek
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az ösztöndíjprogramnak, és az az előzmény, amit a Rákóczi Szövetség produkál, talán alap
arra, hogy erre ráépülve ez a megfelelő megoldás megszülessen.

Még a táborok sorában nem említettem egy fontos tábort, ez pedig a történelemtanárok
tábora, amely minden évben Mátrafüreden kerül megrendezésre. Egyértelmű, hogy a
történelemtanárok azok közé tartoznak, akik nagymértékben hatással tudnak lenni a gyerekek
fejlődésére, identitására, ezért igyekszünk ehhez különböző forrásokat szerezni. Tehát mi az
idén is, ahogy tavaly is, a Visegrádi Alapból remélünk pénzt kapni. A forrásokról általában
annyit tudok mondani, hogy az állami forrásokon kívül, amelyek az utóbbi nyolc évben elég
szerények voltak, mégis a felszínen tudtunk maradni a velünk kapcsolatban lévő gazdasági
társaságok támogatásával és a különböző magánszemélyek és önkormányzatok
támogatásával.

Az önkormányzatokat most két éve kezdtük el bekapcsolni a felvidéki beiratkozási
programba, különös tekintettel arra, hogy nagyon sok olyan település létezik Magyarországon,
amelyiknek aktív partnerkapcsolata van Felvidékkel. Tegnap beszéltem éppen telefonon Tata
város önkormányzatának egy-két jeles személyiségével, akik tavaly például Szőgyén községet
támogatták, és az idén is azt mondták, hogy ahány gyerek lesz, azt ők vállalják; szerencsére
több gyerek van az idén, mint tavaly, és ez nemcsak Szőgyénben van így, hanem – talán egy
kicsit a program hatására – sok más település esetében is.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Én nem szeretném hosszan igénybe venni az idejüket,
röviden megpróbáltam elmondani a szövetség főbb tevékenységét, és csak azt tudom ígérni,
hogy a szövetség elkötelezett a nemzetstratégiai célok szolgálatában álló – azt hiszem,
nyugodtan mondhatom így – tevékenységének a folytatására, és azt várjuk és kérjük, hogy a
képviselők is tekintsenek nemcsak személyesen, hanem gyakoroljanak nyomást, ha kell, vagy
buzdítsák az illetékes kormányzati tényezőket, hogy valóban megfelelő módon támogassák
ezt a tevékenységet.

Csak zárójelben említem, hogy a Rákóczi Szövetség úgynevezett kiemelkedően
közhasznú szervezet, és a jogi definíció szerint a kiemelkedően közhasznú szervezet olyan
szervezet, amely állami feladatokat is felvállal és átvállal, ha pedig így van, akkor elvárhatja
joggal, hogy az állam megfelelő módon, pontos mérlegelés után természetesen, támogassa a
tevékenységét. Köszönöm szépen.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Először is szeretnék köszönetet mondani a Rákóczi Szövetségnek, illetve
Halzl elnök úrnak azért a tevékenységért, amit most már, nyugodtan mondhatjuk, hogy
évtizedek óta folytatnak. Külön szeretnék az elnök úrnak is köszönetet mondani a
nemzetpolitikában kifejtett több évtizedes tevékenységéért, amiből, azt gondolom, hogy
mindannyian nagyon sokat tanulhattunk, illetve a konkrét tapasztalatokat kormányszinten is
fel tudjuk használni.

Nekem az lenne a kérdésem elnök úrhoz, hogy van-e valamilyen statisztikájuk arra
vonatkozólag, hogy ahol ez a beiskolázási program megvalósul, azon a településen a magyar
iskolánál van-e konkrét hatása, mondjuk a beiratkozási kedvnél, jelesül, növekszik-e a tanulók
száma vagy aránya ott, ahol ilyen támogatást kapnak, ellentétben azzal, ahol nem tudjuk őket
a Rákóczi Szövetségen keresztül megközelíteni.

A másik pedig az, hogy idén Szlovákiában népszámlálás lesz, a szövetség gondolt-e
erre, illetve miben tudja – hogy is mondjam – támogatni azokat az állampolgárokat, akik
megvallják ilyen módon is a magyarságukat? Tehát terveznek-e valamilyen kampányt,
valamilyen felvidéki magyar párthoz vagy inkább civil szervezethez kötődően kifejteni egy
olyan tevékenységet, amely ösztönözheti minél nagyobb arányban az embereket, hogy
magyar nemzetiségűnek vallják magukat.

Megkérdezem a képviselőtársakat, hogy van-e kérdésük. Szávay képviselő úr!
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SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen a szót. Tisztelettel üdvözlöm én is
elnök urat körünkben úgy is, és ezt hadd mondjam el szerénytelenség nélkül, mint aki 11 éve
vagyok a Rákóczi Szövetség tagja, és voltam tisztségviselője is még ELTE-s alapszervezet
vezetőjeként. Szeretnék elnök úrhoz csatlakozni abban, hogy kifejezzem mind a magam, mind
a Jobbik részéről az elismerésünket és a nagyrabecsülésünket azért a munkáért, amit a
szövetség, illetve elnök úr is személyesen végez. Azt hiszem, hogy nagyon megérdemelten és
jogosan, ismert módon kapott elnök úr tavaly állami kitüntetést.

Amit szeretnék elmondani, illetve amit kérdezni szeretnék, az inkább az, és erről
kevesebbet beszélt elnök úr a végén, hogy mi lenne az, amiben esetleg maga a bizottság – és
nemcsak feltétlenül a képviselők vagy a képviselők mögött lévő pártok – miben tudnának
segíteni? Mi lenne az, amiben esetleg ez a bizottság, amelynek végre kifejezetten az a
feladata, illetve ez egy olyan bizottság, amely kifejezetten csak az elcsatolt területeink
magyarságával foglalkozik, mi lenne a bizottság feladata, hogyan tudná a Rákóczi Szövetség
munkáját segíteni, hol lennének esetleg további együttműködési területek a szövetség, illetve
a bizottság között? Másrészről hol lennének azok a területek, vagy hol látja elnök úr, ahol
szükség lenne még arra, hogy akár az állami vagy kormányzati segítségnyújtás egy kicsit
nagyobb mértékben megvalósulhasson a szövetség munkája, illetve a programjai támogatása
tekintetében. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Stágel Bence!

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Köszönöm szépen, elnök úr. Én is egy személyes
példázattal hadd kezdjem, ugyanis jómagam is egy olyan volt diák vagyok, aki a Rákóczi
Szövetség jóvoltából még gimnazista koromban eljuthattam akár Galántára, akár Fülekre,
úgyhogy ezúton is nagyon szeretném megköszönni azt a támogatást, amit a Rákóczi
Szövetség akár az akkori osztályomnak, akár most a későbbiek során is biztosított. Hadd
hangsúlyozzam azt is, hogy gyakorlatilag a Rákóczi Szövetség volt az az első olyan civil
szervezet, amelyik felismerte azt, hogy az igazán jó nemzetpolitika az, hogyha a fiatal
generációt kapcsolják össze, a határon túli és a határon inneni fiatalokat, és mindezt
élményszerűvé tudják tenni. Azt gondolom, az első osztálykirándulások, amelyeket a Rákóczi
Szövetség a Felvidékre szervezett, ezek mind-mind a mi generációnknak egy olyan
élményszerű szervezett utazása volt, melynek köszönhetően nagyon sokan azóta is a
nemzetpolitikával kiemelten foglalkozunk, és nagyon örülök annak, hogy ősszel az
Országgyűlés megszavazta azt a törvényjavaslatot, melynek köszönhetően ma már minden
középiskolai osztály az érettségi előtt legalább egyszer ellátogat egy határon túli magyar
közösséghez.

A kérdésem az lenne, csatlakozva Szávay képviselőtársamhoz is, hogy egyrészt
milyen konkrét segítségre lenne szükség, hogyan tudnánk mi magunk, képviselők itt segíteni?
Valamint a kérdésem második fele az, hogy mi nagyon sok civil szervezetet is képviselünk, és
én szeretnék kérni olyan javaslatokat, hogy jelenleg Szlovákiában melyek azok a magyar civil
szervezetek, amelyekkel érdemes lenne nekünk fiataloknak felvenni a kapcsolatot, és kikkel
lehetne a jövőben tartósan együttműködést kötni. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Hadd kérjem azt, látom, elnök úr nem jegyzetelt, hogy
két kérdéskör legyen. Elnök úrnak adnám most meg a szót.

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Elnézést kérek, a ballonkabátomban
maradt a tollam. Kedves Barátaim! Több kérdés elhangzott, megpróbálok reagálni, ha valamit
elfelejtettem, akkor figyelmeztessetek.
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Az első talán a népszámlálás, mert ez valóban egy kulcskérdés jelenleg, és csak az
érdekesség kedvéért mondom, hogy pont ma délelőtt járt nálam a Szlovákiai Magyar
Kerekasztal nevű szervezetnek a vezetője, Tóth Károly úr Somorjáról, ahol éppen erről a
témáról beszéltünk, hiszen valóban meghatározó. Nemcsak olyan szempontból meghatározó
ez a népszámlálás, hogy bizonyos, kisebbségi kultúrára jutó támogatások ettől függnek,
azonkívül a nyelvhasználat is bizonyos esetekben ezzel van összefüggésben, hanem lélektani
szempontból is. És azt hiszem, itt főképp a Felvidéken van a legtöbb probléma az identitással,
mondjuk meg őszintén, sokkal több probléma van itt, mint mondjuk a Székelyföldön, ezt
tapasztaljuk. Tehát itt nagyon sokrétű behatásra van szükség, és mindenképpen meg kell
tenni, amit lehet, május 21-ig.

Mi a magunk részéről három dolgot csinálunk, röviden elmondom. Az egyik az, hogy
megismétlünk egy tavaly tavaszi akciót, talán hivatkozhatok arra, hogy tavaly tavasszal a
parlamenti választások előtt – amely szintén sorsdöntő volt, és sajnos nem a legjobban
sikerült, de tudjuk azt is, hogy miért –, a választások előtt minden magyar iskolát látogató
gyermek szülei az egész Felvidéken kaptak tőlünk egy levelet, amely megfelelő argumentáció
alapján a választásokon való aktív részvételre buzdítja a szülőket. Ez nagyjából 60 ezer levél
volt, amit nagyjából sikerült lebonyolítani, és most arra gondoltunk, hogy ezt az akciót
megismételjük, de most természetesen a levél tartalma a népszámlálásban történő részvétel,
illetőleg a megfelelő részvétel, de amellett hangsúlyoztuk azt is, hogy fontosnak tartjuk, hogy
a szülők a környezetükben, mint agitátorok is szolgálják a népszámlálás ügyét. Tehát ez az
egyik akció, amit elindítottunk, és reméljük, hogy az iskolák ebben partnerek lesznek, mert
ezt csak úgy tudjuk megcsinálni, hogyha az iskolák közvetítik ezeket a leveleket.

A másik akció összefügg egy kicsikét az Eszterházy-emlékérem témájával, amelyiknél
említettem, hogy több ezer egyetemista érezheti magát találva, tehát nemcsak maga a
diákszervezet kapott elismerést, hanem megsimogattuk rajta keresztül az összes magyar
egyetemistát. Most már, hála Istennek, a diákhálózat egy nagyon e-mailcím hálózattal
rendelkezik, közel háromezer diákot tudunk így elérni, és most egy nagyon alkalmas levéllel
megpróbáljuk ezeket az egyetemistákat is harcba szólítani; úgy néz ki, hogy vevők erre a
jelzésre, úgyhogy ez a második dolog.

A harmadik dolog egy kicsikét talán meglepőnek tűnik, ugyanis egy játékot
kezdeményezünk. A játék arról szól, hogy megpróbáljuk megszólítani az önkormányzatokat, a
településeket, és azt mondjuk, hogy ha ők jól szerepelnek a népszámlálási versenyben, akkor
az első tíz szereplő jutalomban részesül. Kétféle kategóriában gondoltuk ezt a versenyt
meghirdetni, az egyik az, hogy 2001-hez képest a magyar nemzetiség számaránya hogy
változott önmagán belül, de a másik, és sokszor fontosabb szám az, hogy a magyar
nemzetiségnek a település összlakosságához viszonyított aránya hogyan változik, és a legjobb
öt vagy tíz ilyen eredményt elérő elsősorban oktatási célokra felhasználható jutalmat kapna.

Sokat beszélgettünk erről a dologról már ma is a barátainkkal, és vannak mindenféle
hamis híresztelések, hogy vásárolják a nemzetiséget, de mi nem pénzt adunk, nem pénzt
ígérünk ebben az akcióban a családoknak, hanem jutalmat a településnek, amit az ő saját
intézményei céljára használhat fel. Ez egy olyan dolog, ami igazodik ahhoz a divathoz, hogy
versenyezni szeretnek az emberek ebben-abban és amabban, néha a jó ügyekben is érdemes
versenyezni. Ennyit gondoltunk mi csinálni, természetesen fontos, hogy minden településen
meglegyen a partner, többnyire a polgármester, de a kisebbségi magyar területeken más
partnert kell keresni, de mindenesetre ezt mi igyekszünk megtenni. Nyilvánvalóan ez csak
kiegészítheti azt a népszámlálási kampányaktivitást, amit az odaáti pártok – szerencsére, úgy
néz ki, összefognak az egyébként széthúzó pártok – és a civil szervezetek ebben megteszik
szintén a saját feladatukat. Úgyhogy ennyit tudnék mondani a népszámlálásról.

Ami a beiratkozási program eredményeit illeti, itt természetesen nem könnyű reális
képet alkotni, már csak azért sem, mert a beiskolázott gyermekek száma egyrészt attól függ,
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hogy milyen hatékony a kampányolás, másrészt attól, hogy hány gyerek van, tehát a
demográfiai tényeknek legalább akkora befolyása van az eseményekre. Egyet azonban tudunk
mondani, és ez nagyon megnyugtat bennünket. Említettem, hogy eddig az ösztöndíjprogramot
és a kampányolást is szűkítettük a szórványvidékekre és a közép-kelet-szlovákiai, szociálisan
hátrányos helyzetű régiókra. Azt egyértelműen lehet mondani, és nemcsak az elmúlt egy év,
hanem az elmúlt hat év tükrében, hogy azok a régiók, ahol teljes körű volt a kampány és a
támogatás, ott egyértelműen jobb statisztikai eredmények születtek, mint azokban a
régiókban, ahol erre nem volt lehetőség. Tehát mi mindenképpen biztatást érzünk arra, hogy
ezt a statisztikai adatok tükrében is és a lélektani szempontból is hasznos tevékenységet
tovább folytassuk, és abban reménykedünk, hogy sikerül a jelenlegi kormánynak olyan
megoldást találni, minél hamarabb egyébként, amely az eredeti koncepciót megvalósítja.

Egyébként, ha már itt tartunk, nekem kritikai észrevételeim vannak a programnak az
egyéb országokban történő alkalmazását illetően is. Ott ugyan az ösztöndíjrendszer elvileg
működik, eljut az ösztöndíj a családokhoz, de hiányzik az a fajta széles körű és nagyon alapos
kampány, amivel ezt az ütőkártyát fel lehetne használni. Most pedig pozitív változás is lesz,
még inkább oda kellene figyelni, mert hiszen nagy örömükre a parlament úgy döntött, úgy
dönt, hogy az óvodásokra is visszaállítja a kedvezménytörvény érvényességét, ami 2001-ben
természetesen része volt a törvénynek. Ha pedig így van, akkor megindulhat egy aktív
kampányolás már az óvodai beiratkozás előtt; nagyon jól tudjuk, hogy az óvodai beiratkozás
nagyon sok esetben már eldönti, hogy kit, milyen iskolába íratnak be. Ennyit tehát az
eredményekről.

A diákutaztatásról most csak azt tudom mondani, hogy néha tényleg megindítóak azok
a beszámolók, amelyeket a március 15-i program végén minden utazó iskolától várunk és
kapunk. Egy kiadványt már készítettünk erről, fogunk majd továbbiakat is, és tényleg azt
gondoljuk, hogy ez az akció, amit most a parlament is szentesít, rendkívül fontos. Jól kell a
részleteiben kidolgozni, és a szövetség természetesen továbbra is rendelkezésre áll ebben az
ügyben.

Nem tudom, hogy milyen kérdés maradt még megválaszolatlanul, talán az, hogy mit
tehetnek a tisztelt képviselő urak. Egyrészt, ha a nevüket adják ahhoz a programhoz, amelyről
éppen most beszéltünk, többen ezt – mint például Potápi Árpád úr – már eddig is megtették.
Tehát örömmel veszünk minden, akár szimbolikus hozzájárulást is ehhez a programhoz, és
természetesen azt is örömmel vesszük, hogyha a környezetükben népszerűsítik a programot.

Még egy dolgot tehetnek a képviselők. Mi azt gondoljuk, hogy mindenhol jó, ha van
egy Rákóczi-szervezet, nemcsak iskolai, hanem települési, városi, jelenleg is több településen
van előkészületben ilyen. Tehát, ha úgy érzi valaki, hogy a településen még nincs Rákóczi-
szervezet, és hajlandó a zászlót a kezébe venni, azt nagy örömmel vesszük, mert nagyon
fontos számunkra, és azt hiszem, az ügy számára is, hogy minél több ember a cselekvő
összefogás jegyében, jó ügyek érdekében együtt dolgozzanak.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Révész Máriusz képviselő úr!

További kérdések, válaszok

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm a szót. Én is méltatni szeretném Jóska
bátyámat, én ugyan nem voltam a Rákóczi Szövetség táborában, de a feleségem, aki felvidéki
lány, ő Felvidékről Magyarországra a Rákóczi Szövetséggel azt hiszem, kétszer is elkerült.
Jóska bátyámról itt el kell mondani, és külön ki szeretném emelni, hogy az a hihetetlen
aktivitás, ami Jóska bányámban benne van, az egészen hihetetlen, szinte párját ritkítja.
Amikor a Rákóczi Szövetségnek nincs pénze, akkor Jóska bátyám levelet ír az összes az
önkormányzatnak, kéri, hogy a Rákóczi Szövetség programját támogassák, levelet ír az összes
képviselőnek, és hogy hogy nem, a szűkös időkben Jóska bátyám szinte egy személyben
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képes összegyűjteni azt a pénzt, amivel ilyen komoly programot el tud indítani, illetve véghez
tud vinni a Rákóczi Szövetség. Én azt gondolom, hogy sok Halzl Józsefre lenne szükség
egyébként itt Magyarországon is, és talán akkor a határon túli területek ügyei gyorsabban
haladnának előre, úgyhogy ezt azt hiszem, mindannyiunk nevében én is csak megköszönni
tudom.

A beiskolázási programhoz a saját tapasztalatom szerint annyit tudok hozzátenni, hogy
nagyszerű egyébként ez a kampány, amit a Rákóczi Szövetség tesz, de azért látni kell, az,
hogy Magyarországnak milyen a presztízse, hogy állunk, mondjuk Szlovákiában,
Romániában, milyen a megítélésünk, mennyire tartják perspektivikus országnak
Magyarországot, mennyire gondolják azt, hogy jó, ha ehhez a közösséghez tartoznak, ez
nagyon nagymértékben befolyásolja egyébként azt, hogy hol, mikor, hányan iratkoznak be
magyar iskolába. Úgyhogy én azt hiszem, hogy amit nekünk, politikusoknak a legfontosabb
itt megtenni, az az, hogy újra egy erős, perspektivikus Magyarországot építsünk, és ebben az
esetben biztos, hogy a Rákóczi Szövetségnek is könnyebb lesz kampányolni és rávenni a
családokat, hogy magyar iskolába írassák a gyerekeket. Ha azt látják, hogy ez nem kecsegtet
túlságosan sok sikerrel, akkor a Rákóczi Szövetség a lelkét is kiteheti, sokkal szerényebb
eredményeket fog elérni.

Amikor legutóbb kint voltunk, és találkoztunk az MKP képviselőivel néhányan a
politikusok közül, talán a Potápi elnök úr is ott volt, akkor egyébként azt mondták, hogy az
elmúlt éveknek van egy olyan kedvező folyamata, hogy Szlovákiában a magyar iskolába
beiratkozó diákok aránya nem csökken. Tehát miközben számszerű csökkenés van, aközben
egyébként a magyar diákok aránya az első osztályba való beiratkozásnál inkább egy
árnyalatnyit nő, mint csökkent, és azt hiszem, hogy ebben a nagyon szép eredményben a
Rákóczi Szövetség – most már méltán mondhatom, hogy – több évtizedes munkája is biztos,
hogy szerepet játszott.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán képviselő úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr. Nagy tisztelettel
köszöntöm én is elnök urat, és köszönöm szépen a beszámolót, különösen ezt az áldozatos
munkát, amit a közös ügyért végez, illetve végzett. Nekem két kérdésem lenne. Az egyik az,
hogy hogyan látja a Rákóczi Szövetség jövőjét, mik lennének a fő feladatai a közeli és a
távolabbi jövőben? A másik kérdésem Kárpátaljára vonatkozna, hogy Kárpátalján kik a fő
partnerei, kikkel próbál a közös ügyért tevékenykedni, illetve kik a partnerei, kik segítik ezt a
munkát, vagy kikre számíthat? Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr!

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Kárpátaljával egy nagy probléma
van, amit mindannyian ismerünk, hogy nincs messze, és mégis nagyon messze van. Az, amit
néha Kárpátaljára utazva az emberek tapasztalnak, az 5-6 órás határon történő várakozás,
sajnos bénítólag hat, és ezt nap mint nap tapasztaljuk. Nekem személyesen még az Antall-
kormány idején diplomata útlevelem volt, és tudjuk, hogy a diplomata útlevéllel könnyen
lehet utazni az ilyen nehéz helyekre is. Aztán utána, amikor kormányváltás volt, akkor
elvették az útlevelet, majd az Orbán-kormány idején visszaadták, aztán megint elvették, most
megint visszaadták. Ezzel egy baj van, hogy a 78. évemben vagyok, tehát oda kéne majd
valószínűleg hatni, hogy valamelyik fiatal munkatársunk részesüljön ebben a tisztességben,
akik egyébként nagyon szívesen utaznak, és mondom, ez a nagyberegi, munkácsi
szervezetalakítás is egy nagy öröm volt számunkra, hiszen Munkácshoz tényleg van valami
köze Rákóczinak.
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A kárpátaljai fronton a kapcsolatainkat mi elsősorban a Kovács Miklós-féle
szervezettel tartottuk. Kovács Miklós gyakran vendége a mi szentendrei táborunknak, és
amellett vannak városi szervezeteink is, elsősorban a beregszászi szervezet nagyon aktív.
Összességében mégis azt tudom mondani, hogy Kárpátalján még erősíteni kellene. Ennek az
erősítésnek az egyik eszköze volna, és eddig nem beszéltem arról a bizonyos célalap-
hálózatról. A Felvidék vonatkozásában működik egy olyan, részben társadalmi szervező
erőként, részben támogatást nyújtó intézményként működő regionális hálózat, amely 25
régióból, 25 szervezetből áll Pozsonytól Királyhelmecig, ezzel próbáltuk mi a ’90-es években
kiépíteni az első ilyen operatív kapcsolatot.

Szerettük volna Kárpátalján is ezt a célalap-hálózatot kiépíteni, a pénz egy része
megvan az egyik vállalkozó jóvoltából, de csak a felét tudta odaadni a szükséges pénznek,
úgyhogy reméljük, sikerül még összegyűjteni annyi pénzt, hogy ez a hálózat is meginduljon.
Ismétlem, ez nemcsak egy pénzosztó szervezet lenne, hanem egy kapcsolatépítő,
kapcsolatszervező társaság is, amelyik természetesen elsősorban a határ menti
szervezeteinkkel tartaná a kapcsolatot, akkor eddig is próbálkoztak, és jelenleg is próbálják a
kapcsolatokat építeni; Kisvárdára gondolok elsősorban, Nyíregyházára, ugyanis az ottani
szervezeteknek elég élő kapcsolata van Kárpátaljával. De összességében azt tudom mondani,
hogy a kárpátaljai fronton erősíteni kellene, és ehhez bizonyos forrásokra van szükség.

ELNÖK: Köszönöm szépen, elnök úr. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Csak egy megjegyzésem volna, ugyanis azt szeretném
fölvetni és kérni is minden kormánypárti képviselőtársaimat, hogy a jövőre vonatkozóan
gondolkodjunk el azon, főleg az elmúlt nyolc év rossz tapasztalatait tekintve, hogy ezekben a
feladatokban – amit akár a Rákóczi Szövetség, de néhány más civil szervezet is évek óta
hihetetlen aktivitással vállal, gondolhatok akár a beiratkozásra programra elsősorban – hol
lenne ezeken a területeken a magyar államnak még plusz tennivalója, felelőssége és
lehetősége? Gondolok itt arra, és nem a felhánytorgatás végett, inkább csak a jövőre tekintve,
hogy nekünk volt egy olyan költségvetési módosító javaslatunk, amit önök végül nem
támogattak, hogy emeljük meg az oktatási-nevelési támogatásoknak a tíz éve változatlan
húszezer forintos összegét.

Nyilván nem feltétlenül pénzkérdés a magyariskolába-járás, de tudjuk – az elnök úr
által elmondottak is ezt erősítették meg –, hogy ennek még bizony van, lehet motiváló hatása.
Ezzel együtt is azt hiszem, hogy inkább azon lenne érdemes, akár kormányzati szinten is
elgondolkodni, hogy ezeket a civil szervezeti munkákat, törekvéseket, ha nem is felkarolni,
hiszen nem mozoghat feltétlenül ugyanazon a területen – azt hiszem – az állam és a civil
szervezet, de hogyan lehet ezeket a civil törekvéseket akár közvetlen állami beavatkozás
nélkül segíteni. Hogyan lehet adott esetben valamilyen egységes stratégiát kidolgozni arra,
vagy segítséget nyújtani, akár konkrét anyagi támogatás formájában azon szervezetek
számára, hiszen más régióban – Erdélyben, de a délvidéken is – vannak olyan civil
szervezetek vagy diákszervezetek, melyek részt vesznek hasonló programokban, beiratkozási
támogatásokat osztanak, hogy felhívják a figyelmet a magyariskola-választásra, legyen szó
egyébként – és akkor most már tényleg nagyon túl megyek a témán –, legyen szó nem is
feltétlen csak az általános vagy a középiskolák, hanem a magyar felsőoktatási intézmények
választásáról, hiszen számos diákszervezet ezen dolgozik a határon túl, hogy maradjanak a
diákok az ottani régióban, válasszák azt, van, aki a magyar középiskoláért, van, aki a magyar
felsőoktatási intézményekért küzd.

Tehát azt hiszem, hogy ezen a területen lenne tennivalója és lenne felelőssége az
államnak, ezért kérem önöket, elnök urat, vagy azt, aki ebben illetékesnek érzi magát, hogy
azért a következő években jó lenne azon gondolkodni, hogy ezeket a törekvéseket hogyan



- 14 -

lehetne valahogy összefogni és segíteni, akár anyagilag is motiválni, akár azzal, hogy az állam
vagy Magyarország a saját erkölcsi súlyával ezen törekvések mögé állna. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi Zoltán!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Köszönöm szépen. Én először elnök úrhoz fordulnék,
és bocsánat, volt még kérdésem. Én fontosnak tartanám, ha legalább két mondatban szólna
arról, hogy a közeli, illetve a távolabbi jövőben miket lát, mik lennének a legfontosabb
feladatai a szövetségnek, és emellett mi hogyan tudnánk ezeket a törekvéseket megerősíteni.

És ha megengedi, elnök úr, Szávay képviselő úr szavaira reagálnék. Igen, volt számos
javaslata a Jobbiknak, konkrétan Szávay képviselőtársunknak, melyek alapjában véve
támogatandók, és azonos módon is gondolkodunk, azonban ebben a konkrét ügyben
számtalan határon túli magyar szervezet jelezte azt, hogy át kellene gondolni ezt a fajta
támogatást, hatékonyabbá kellene tenni. Tehát konkrétan ezt a javaslatot ezért nem tudtuk
támogatni, és nem azért, mert mi nem látjuk ennek a jelentőségét és fontosságát, hanem
pontosan azt szeretnénk, hogy ha már ennyi pénzt fordítunk a nehéz költségvetési helyzet
ellenére is a határon túli ügyekre, akkor azok minél hatékonyabban hasznosuljanak.

Ezt mi már többször meghánytuk-vetettük, és azon gondolkodunk, hogy a határon túli
szervezetekkel együttműködve, az ő véleményüket is kikérve hatékonyan használjuk föl
ezeket a pénzeket. Tehát szó nincs arról, hogy egy jó javaslatot mi elutasítottunk, vagy ne
támogattunk volna, pont az ellenkezője, azt szeretnénk, hogy ezek a javaslatok egybeessenek
a határon túliak véleményével is, és aszerint hozzuk meg a végleges döntéseket. Egyébként
még nincs végleges döntés arról, hogy például a Bethlen Gábor Alap véglegesen hogyan lesz
felhasználva, tehát továbbra is van lehetőség arra, hogy mindenki javaslatot tegyen, de
hangsúlyozom, hogy a határon túliak nélkül ne hozzunk döntéseket. Köszönöm a szót, elnök
úr.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Annyiban csatlakoznék mindkettejükhöz, hogy ezek a
szervezetek, amelyek most már, mondhatjuk azt, hogy évtizedek óta működnek, számunkra
példát és mintát is adhatnak, tehát a működésüket, azt nem mondom, hogy egy az egyben, de
szinte be lehet emelni a kormányzati politikába. Tehát, amit ők kitaláltak, sikeresen
végrehajtanak, megvalósítanak, azok sok esetben kormányon is megvalósíthatók. Sok
mindent átvettünk, nyilván mindent nem tudtunk, ennek vannak anyagi-pénzügyi korlátai is,
de ami csak lehetséges, ezekből próbálunk megvalósítani. Egyébként pont egy ilyen a
Nemzeti összetartozás bizottsága is.

Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Nem beszélünk két dologról, ugyanarról beszélünk, azt
hiszem, Kőszegi képviselőtársammal, tehát nem beszélünk el egymás mellett, és nem is
néztük, azt hiszem, ezt a kérdést két különböző szempontból. Nyilván én is azt találtam, hogy
nyilván egy lehetőség az anyagi támogatás, de mondandómnak a lényege arra vonatkozott,
amit képviselőtársam is kiemelt, hogy kezdjünk el gondolkodni azon, milyen feladataink
lennének ezen a területen, nézzük meg, hogy mik azok, akár másfajta támogatási módok,
amelyek e cél érdekében szükségesek lennének, úgyhogy ebben, azt hiszem, akkor egyetértés
van köztünk. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Elnök úr!

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Csak egy gondolattal szeretnék
reagálni és elmondani, hogy igazából a mi munkaprogramunk túlnyomórészt olyan tételekből
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áll, amelyek évről évre ismétlődnek. Ezek az ifjúsági programok a helyszínüket,
összetételüket és néha az időpontjukat tekintve is ugyanabban a formában, helyen, időpontban
valósulnak meg. Mi a nemzeti identitást, a magyar-magyar kapcsolatokat erősítő programok
végrehajtását, tehát új elemet tulajdonképpen nem vettünk bele, az új elem itt a népszámlálási
kampányban való részvétel, és természetesen igyekszünk minél több diákot megmozgatni.

Még két ilyen viszonylag friss programot szeretnék elmondani, az egyik összefügg
azzal a tevékenységünkkel, hogy igyekszünk minél több ifjúsági szervezetet létrehozni.
Ezeknek az ifjúsági szervezeteknek egy vezetőképzőjét vezettük be – idézőjelben – minden
évben kétszer, Budapesten. Most egy pár hete zajlott az idei első ilyen vezetőképző több mint
száz résztvevővel. Nagyon úgy látjuk, hogy ez viszont azért nagyon jó, mert elősegíti az egyes
ifjúsági szervezetek kapcsolatépítését.

Egy másik ilyen program, ami viszonylag új, középiskolások részére, ezt pedig
elneveztük felvidéki sétáknak. Ez abból áll, hogy kiválasztott, többnyire szervezetekkel
rendelkező magyarországi középiskolák ülnek be egy buszba, és egy másik busszal hozzájuk
csatlakozik a kassai, az érsekújvári vagy a galántai magyar középiskola diákcsoportja, és
együtt töltenek el egy hosszított hétvégét, egymással ismerkedve és új élményeket is szerezve.
Úgyhogy ezek talán az új kezdeményezések.

Még egy dolgot szeretnék talán a forrásszerzéssel kapcsolatban elmondani, anélkül,
hogy neveket említenék, mert nem szívesen említenék neveket. Vannak olyan állami cégek –
itt most az állami cégekről beszélek, amelyek mégiscsak az állam intenciói alapján végeznek,
vagy kellene, hogy végezzenek egy s más tevékenységet –, tehát az állami cégek közül
olyanok, akik évek óta rendszeresen támogatták a szövetséget, most egyszerűen közölték,
hogy nem. Ha azt mondják, hogy az államadósság csökkentése miatt csökkentik tíz vagy húsz
százalékkal, akkor elfogadjuk, de az, hogy egyszerűen elutasítanak, az fölháborító, szerintem,
és azt mutatja, hogy ott nem jól működik a prioritások kiválasztása. Ezt csak azért említem,
hogy ezen a téren is volna valami tennivaló, és nyilván lehet a dolgokat formális és informális
úton is kezelni, de érdemes volna ezzel is foglalkozni. Én ebben az ügyben, egy konkrét eset
kapcsán levelet írtam a miniszterelnök úrnak, ennek hatására meg is mozdultak a dolgok, de
nem biztos, hogy a miniszterelnöknek kéne egy ilyen viszonylag apró üggyel foglalkoznia.

ELNÖK: Elnök úr, köszönöm szépen, és együttműködésünket felajánlva kívánok
önnek, illetve a Rákóczi Szövetségnek további jó munkát, sok sikert és jó egészséget.
Köszönjük szépen, hogy elfáradt a bizottsági ülésünkre.

DR. HALZL JÓZSEF elnök (Rákóczi Szövetség): Köszönjük szépen.

ELNÖK: Köszönöm.

Tájékoztató a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány tevékenységéről
- Előadó: Csete Örs, a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány
igazgatója

Rátérünk a második napirendi pontunkra, tájékoztató az Apáczai Közalapítvány
tevékenységéről. Üdvözlöm körünkben Csete Örsöt, az alapítvány igazgatóját, aki a
tájékoztatót megtartja, és megpróbáljuk beüzemelni a projektort, ami az elmúlt ülésen nem
sikerült, de hátha most sikerülni fog.

Öné a szó.
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Csete Örs igazgató (Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány)
tájékoztatása

CSETE ÖRS igazgató (Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány):
Köszönöm szépen. Tisztelt Elnök Úr! Bizottsági Tagok! Hölgyeim és Uraim! (Révész
Máriusz: Csak röviden!) Nem gondoltam, hogy Révész Máriusszal fogok egy beszámolót
kezdeni, de nem állom meg, hogy vissza ne döfjek képviselő úrnak, aki jelzett nekem, hogy
csak röviden. Lévén, hogy régóta ismerjük egymást, ily módon az Apáczai Közalapítvány
múltja kapcsán, amiről most emiatt csak röviden fogok beszélni, nyugodtan
referenciaszemélyként utalhatok képviselő úrra, és mondhatom azt, hogy ha nem adok kellően
körültekintő felvilágosítást a dicső múltunkról, képviselő úrhoz nyugodtan fordulhatnak,
mivel hat évig volt a kuratórium tagja, így legalábbis az Apáczai Közalapítvány 12 évéből hat
évet mélyen és átfogóan ismer. (Révész Máriusz: A jogszabályok kapcsán is.)

Igen, most veled kezdtem, de Jóska bátyámmal folytatom, mert kurátorunk volt azt
hiszem, szintén hat évig. Annak idején az Illyés Közalapítvány elnökeként választották be a
kuratóriumba Halzl urat, Jóska bányánkat, bár társközalapítványunk elnökeként, de ő is ismeri
és tudja az Apáczai első félidejének a tevékenységét. Sőt meg kell jegyezzem, ha már itt ilyen
baráti vonalra megyünk, akkor a teremben ül egy fiatalember is, valamelyik minisztérium
képviseletében – nem is tudom, melyiknek, de teljesen mindegy, mert – az Apáczai
Közalapítványnál dolgozott ez a fiatalember fél évig, egy évig biztosan, az egyik
projektünkben segített nekünk. Nos, tehát, száz szónak is egy a vége, és ahogy körbenézek a
teremben, azért látok ismerős arcokat, megint az Apáczai kapcsán, úgyhogy engedjék meg,
hogy a beszámolónak azt a részét, amely a dicső múltról szól, igyekszem gyorsan és röviden
összefoglalni. (Elindul a számítógépes prezentáció.)

Nehéz egy civil szervezet után egy kormányzati szervezet nevében szólni, lévén, hogy
én mindig azt mondom, hogy főhajtás a civileknek, hiszen amikor a közalapítvánnyal a
határon túlra oly sokat jártunk és különböző épületek avatásán vettünk részt, amelyhez állami
pénzt közvetített ez a közalapítvány, de ott voltak civilek, civil szervezetek vezetői, akik a
saját pénzüket tették bele abba az épületbe, akkor az embernek mindig meg kellett emelnie a
kalapját, mert nekünk nagyon könnyű dolgunk volt, amikor a más pénzével sáfárkodtunk, de
azok, akik a saját pénzükkel sáfárkodnak, azoknak egész másfajta főhajtás jár. Nos, tehát ezért
nehéz egy Rákóczi Szövetség után szólni, hiszen a Rákóczi Szövetség egy önkéntességen
alapuló civil szerveződés, az Apáczai Közalapítvány pedig, mondhatjuk, egy kormányzati
szervezet, hiszen az alapító okiratát 1999. április 15-én az akkori miniszterelnök úr, Orbán
Viktor írta alá, és ma is a közalapítvány egy a kormány által felügyelt közalapítványok
sorában, egy abból a 62-ből, amelyre ez igaz. Egészen mások egy ilyen szervezet felé
megfogalmazódó elvárások, és egészen más az a fajta munka, amit egy ilyen szervezet végez,
vagy végezhet, egy másik mezőben fejti ki a tevékenységét, mint egy klasszikus civil
szervezet vagy egy klasszikus alapítvány, amelynek a neve előtt nincs ott, hogy
közalapítvány, vagy nincs benne az alapíró okiratában, hogy alapítója a Magyar Köztársaság
kormánya.

Tehát az Apáczai Közalapítvány, ahogy mondtam, egy kormányzati alapítvány, ami
egyúttal rögtön magasra teszi a lécet, hogy egy ilyen közalapítványnak hogy kell, vagy hogy
kellene dolgoznia. Én azt hiszem, engedjék meg, erről nem mesélnék túl sokat, csak, hogy
annyit mondjak – és mondom, forduljanak bizalommal Révész Máriuszhoz, mint
referenciához –, de nem sokan vannak kollegáim közül, akik 12 éve ugyanabban a székben
ülnek. Én 12 éve ugyanabban a székben ülök, volt dicséret – engem Pokorni Zoltán választott
ki –, és volt bizony szitokszó, sőt üldöztetésem egyik érvrendszerének része volt, hogy engem
Pokorni Zoltán választott ki annak idején a feladatomra. De az, hogy 12 éve a székemben
ülök, és 24 vizsgálaton vagyunk túl – ebből három darab állami számvevőszéki vizsgálaton,
és mondhatom, hogy évi két könyvvizsgálati ellenőrzésen a különböző forrásainkról –, és még
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mindig ott vagyok, és botrányok nem kísérték ennek a közalapítványnak a nevét, ez talán jelzi
azt, hogy ez a közalapítvány ezen a nagyon ingoványos talajon, amelyet nemzetpolitikának
neveznek, és ezen a nagyon ingoványos talajon, amely a pénzosztással jár, mégis valahogy
sikerült, hogy talpon maradjon.

Én bátorkodtam valamennyiük e-mail címére tegnap reggel elküldeni egy e-mailt,
amelyben igyekeztem lényegre törő összefoglalást adni azokról az alnapirendekről, amelyeket
én a meghívóban olvastam, és igyekeztem olyan tényeket beletenni – kicsit PR-szemszögből –
, amivel önöknek kapaszkodót vagy segítséget adok ahhoz, hogy ha kérdésük van, akkor azt
föltehessék. Ezért nem gondolom, hogy most az lenne a feladatom, hogy én ugyanezt
felolvasom, amit már önöknek egyszer elküldtem, inkább csak hangsúlyokat tennék ki ebben
a mai vetítésben.

Egyrészt azt hiszem, a közalapítvány azért is maradt talpon, mert ebben a rendszerben,
ami a határon túli magyarság kormányzati támogatását illeti, az Apáczai Közalapítvány
egyfajta zászlóshajó volt. Megint segélykérően nézek a computerébe mélyedő Máriusz
barátomra, hiszen ő ott volt azokon a kuratóriumi üléseken, amikor például 2000-ben a
kuratórium úgy döntött, hogy minden ingatlantámogatás, ami magyar állami pénzből megy,
az jelzálogbejegyzést fog elszenvedni az Apáczai Közalapítvány javára. Ez azt jelenti, hogy
másfél milliárd forintnyi támogatás, amit mi ingatlanra adtunk jelzáloggal van biztosítva.
Miért kell biztosítani? Azért kell biztosítani, hogy 5-10 év múlva ne panzió legyen véletlenül
az az épület, amelyik a magyar adóforintokból származott, hanem továbbra is azt a közcélt,
például egy szórvány kollégium céljait szolgálja, hogy ne lehessen eladni, elidegeníteni,
megterhelni és így tovább.

Meg kell mondjam, amikor 2000-ben ezt bevezettük, akkor éppen hazaárulónak nem
neveztek minket, de sok minden jelzőt megkaptunk oly kedvelt határon túli barátainktól,
mondván, hogy micsoda ez a bizalmatlanság a mi részünkről. Ez egyetlenegy felvetés,
egyetlenegy nóvum, amit ez a közalapítvány vezetett be, és még számos olyan technikai és
nem technikai újdonság volt, amit ez a közalapítvány igyekezett ezen a támogatási területen
meghonosítani. Még egyet emelnék ki, például azt, hogy mi a pályázatainkat mindig
meglátogattuk, nem papírokból hoztunk döntést. Máriusz is, állítom, hogy tízezer
nagyságrendű kilométert autózott, és autóztunk közösen is a szomszédos országokban
különböző ingó és ingatlan projekteket még a döntés előtt megtekintve, hogy utána ő, mint
kurátor referált a kuratórium tagjainak, és a döntésüket így hozták meg. Tehát mi próbáltunk
szárazon, kiszámíthatóan és átláthatóan gazdálkodni és bánni a közpénzzel. Talán ez is az
oka, hogy 24 ellenőrzés után is minden ellenőrzés ezt elismerte, és számottevő hiányosságot,
balhét, pénzbalhét, mutyit az Apáczai Közalapítványra nem tudott rávarrni senki.

Egyszerűen úgy fogalmazhatnám meg, hogy egy olyan gondolkodásmód volt mind a
kuratóriumi elnökök, mind a kurátorok fejében, és persze a mi fejünkben, az iroda fejében is,
amely egyfajta szárazságra, átláthatóságra ügyelt. Miért volt ez? Furcsa lesz, hogy a
parlamentben ezt mondom, most meg is gondoltam, hogy mondjam-e ezt, vagy ne mondjam,
de mondom, mindegy, nem veszíthetek semmit. Az Apáczai Közalapítvány a politikai
erőtérben valahol középen lebegett, volt benne ilyen politikus, olyan politikus, de nem volt
soha egy vagy két politikusnak a közalapítványa, valahogy így alakult a történelem. Ezért,
amikor minket vizsgáltak, nem volt az sem, hogy minket megvédett volna bárki is, nem védett
meg, mi valahol a senki földjén voltunk. Ezért is kellett olyan eljárásokat és szabályokat
kialakítanunk, hogy az eljárások és a szabályok védjenek minket, és azt lehessen rajtunk
számon kérni, hogy ezeket betartottuk-e, avagy sem. Nem mondom, hogy hiba nélkül
dolgoztunk, de törekedtünk a saját szabályainknak megfelelni.

Néhány számot csoportosítottam erre a diára (A kivetített diaképre mutatva.), és ezt
leírtam abban az anyagban is, amit elküldtem önöknek, sőt ott többet is írtam, a honlapunkról
egy olyan helyet beidéztem, ahol sokkal több információt a múltunkról meg lehet kapni.
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Amire én talán a legbüszkébb vagyok, az egyrészt ez a 2400 kollégiumi férőhely, és ezeket az
ágyakat, ha egymás mellé tesszük, öt kilométer kollégiumi ágy. Bocsánat a populista
kifejezésért, de ez azért fontos – gondolom, ezt a Nemzeti összetartozás bizottsága tagjai
tudják –, mert ha van magyar kollégium, akkor van magyar osztály, ha van magyar osztály,
akkor van magyar gyülekezet, és ha van magyar gyülekezet, akkor van magyarság; ennyire
egyszerű a képlet. Ez a 2400 kollégiumi ágy az Apáczai Közalapítvány nélkül nem lenne.

Akár, ha önök elmennek a kárpátaljai magyar tanárképző főiskolára Beregszászba, az
egész kollégiumot az Apáczai Közalapítvány pénzéből vásárolták, sőt a főépület
tatarozásának 68 százaléka abban a szűk nyolc esztendőben, amikor baloldali kormány volt,
nos, 68 százaléka abban a szűk nyolc esztendőben az Apáczai Közalapítvány támogatásából
újítódott föl és rendeződött be. Tessék nyugodtan megkérdezni Orosz Ildikóékat, így van-e.

Száz szónak is egy a vége, ezzel csak utaltam arra, hogy az Apáczai Közalapítvány az
alatt a hét vagy nyolc szűk esztendő alatt is tudott olyan támogatásokat adni, amivel –
 fogalmazzunk úgy –, hogy az akkori nemzetpolitika fő sodorvonalával egy kicsit szembe
menve, vagy attól eltérve segíteni tudott néhány olyan vállalásnak, amelynek segíteni
pártpolitikai kérdésektől függetlenül kutya kötelessége egy magyar alapítványnak vagy egy
magyar embernek. Én most csak a kárpátaljai főiskolát mondtam, de mondhatnék sok mást is.
Talán ennek is köszönhető, hogy 2006 decemberében egy kormányhatározat született, amely a
Határon Túli Magyarok Hivatalától kezdve mindent megszüntetett, minket is, de az Apáczai
Közalapítvány vonatkozásában ezt nem hajtották végre a mai napig.

Tehát van a 2006. decemberi kormányhatározat az Illyés, az Új Kézfogás és mások
megszüntetéséről, határidő azonnal, de kérem szépen, én még most is itt vetíthetek, holott
2011. van, és még már többször futottam bele, hogy a határon túli rám néznek, mint egy
ufóra, és azt kérdezik, hogy te még mindig Apáczai? Hát, még mindig. Sőt, most írtunk ki
200 millióra egy pályázatot. Nos, tehát valahol a jó Isten nem hagyta, és meg kell mondjam,
hogy úgy látszik, nemcsak a jó Isten, neki mindig vannak szövetségesei, voltak olyan
emberek 2006. után is, kormányzati szinten is, akik, hogy úgy mondjam, nem hajtották, vagy
nem hajtatták végre a kormányhatározatnak ezt a passzusát, ami a közalapítványra
vonatkozott. Nos, tehát az egyik büszkeségem a 2400 kollégiumi férőhely, melynek jelentős
része szórvány férőhely, és nem azért, mert kollégium épült, vagy mert ágyak lettek, hanem
azért, mert ez magyarságmentés, ezt így hívják, ez embermentés, és ahhoz kollégiumi ágy
kell; valahol ott kezdődik, ez a furcsa.

A másik büszkeségem pedig az, hogy 35 ezer fő át- és továbbképzéséhez járulhattunk
hozzá. A közalapítvány forrása a Munkaerő-piaci Alap volt, és ez megkötözte a kezünket,
mert mindig szak- és felnőttképzést támogathattunk emiatt, meg néha felsőoktatást. Szívtuk a
fogunkat, mert a közoktatásról nagyon tudjuk, hogy az óvoda és a közoktatási intézmények
mennyire fontosak, de oda az Apáczai nem nagyon adhatott soha, de azért, mert a forrása a
Munkaerő-piaci Alap volt. (Révész Máriusz: Hivatalosan.) Hivatalosan nem adhatott soha,
mondjuk egy kollégium esetében, az ugye, ide is billenhet, oda is billenhet. De az, hogy 35
ezer magyar ember, magyar nyelvű át- és felnőtt továbbképzéséhez hozzájárulhattunk, erre
büszkék vagyunk, mert ez azt jelenti, hogy a szomszédos országokban 35 ezer ember képzését
finanszírozta ez a közalapítvány. Hogy ez hány százmillió vagy milliárdos összeg, ezt én már
pontosan most nem tudom, de nyilvánvaló, nem közvetlenül ők pályáztak nálunk, hanem
szervezetek, akik az ő magyar nyelvű továbbképzésükhöz, hogy a munkaerőpiacon el
tudjanak helyezkedni, hozzájárulhattak. Mindez egy olyan világban és egy olyan korban, a
szomszédos országokban, ahol a szakképzésnek és a felnőttképzés intézményrendszerének
nincs olyan nagy rutinja és kialakultsága, mint Magyarországon. Ezek a rendszerek most már
inkább, de például a 2000-es évek elején kezdtek el ott kialakulni, és mondhatom azt, hogy az
Apáczai Közalapítványnak ebben fontos szerepe volt.
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Végezetül odaírtam, hogy pillanatnyilag 1,2 milliárd forint jelzálog van a
közalapítvány nevén három szomszédos országban bejegyezve, lévén, hogy Ukrajnában nem
lehet bejegyezni egy másik ország… – szóval Ukrajna egy külön világ –, tehát Ukrajnát
kivéve a többi szomszédos országban; egyszerűbb, ha így fogalmazom meg.

2009-ben, talán összefüggésben a 2006-os kormányhatározattal, amellyel minket
megszüntetnek, gyakorlatilag lemostak minket a határon túli támogatási területről, azzal
együtt, hogy a felálló Szülőföld Alap az összes pályázati adatlapunkat és mindenünket egy az
egyben átvett, csak a fejlécet cserélte ki. A mi pályázati eljárásrendünket vették át – csak
fejléceket cseréltek, sőt még azok a hibák is benne maradtak az adatlap-kitöltési útmutatóban,
amit annak idején, 2000-ben én követtem el, amikor azt megfogalmaztam, szóval, még a
helyesírási hiba is benne maradt –, és minket kiszorítottak a határon túli támogatási területről,
talán pont az ilyen kárpátaljai tanárképző főiskolás támogatások és hasonló partizánakciók
miatt. Meg kell mondjam, hogy a baloldali kuratóriumunk kapott a nyakába rendesen azokban
az esztendőkben, és nem dicséretet, ezt a javukra kell írni.

Nos, tehát 2008-ban láttuk azt, hogy nekünk fű nem terem többé, hiszen a forrásunkat,
a Munkaerő-piaci Alap központi keretét, amelyből 2004-ből a kuratóriumunk akkori elnöke
kilobbizta, hogy 2,5 százalékot határon túli célokra kell fordítani, nos, ez lett a Szülőföld Alap
forrásainak 50 százaléka; ezt egy jogszabály-módosítással 2006-ban tőlünk elvették, tehát azt
a pénzt, amit mi 2004-ben kilobbiztunk. A mai napig egyébként ez a Szülőföld Alap, illetőleg,
ha jól tudom, a Bethlen Gábor Alap forrásai egy részének az eredete 2004-be nyúlik, egy
apáczais lobbi volt mögötte annak idején.

Láttuk, hogy se pénz, se posztó, most mit tegyünk? És akkor jött elő az a gondolat,
amiért ma leginkább itt vagyok, amibe akkor már az elmúlt években többször, nagyon sokszor
beleütköztünk és megtapasztaltunk, ez pedig az, hogy nagyon szép dolog kollégiumi ágyakat
létrehozni, nagyon szép dolog 5400 új számítógépet adományozni a szomszédos országokba,
és nagyon szép dolog ilyen materiális fejlesztéseket végrehajtani, emberek képzéséhez
hozzájárulni, csak közben, amikor Magyarországon olykor próbáljuk elmagyarázni a
Munkaerő-piaci Alap tanácsában, ami egy ilyen terem (körbemutatva), csak ott ülnek
ötvenen, próbáljuk elmagyarázni, hogy emberek, miért kell ehhez pénzt adni, akkor értetlenül
néznek ránk az emberek, és a legnagyobb jó szándékkal sem értik, hogy miért kell nekünk
pénzelnünk a határon túli magyar nyelvű oktatást. Onnan jött egyszer az ötlet, hogy mi lenne,
ha ezeket az embereket, de nem is őket, hanem a gyerekeiket, bérelnénk egy buszt, és
kivinnénk egy hétvégére a szomszédos országok valamelyikébe, mondjuk Felvidékre, az
közel van, egy kellemes hétvégére, de úgy, hogy találkozzanak ott gyerekekkel, lássanak
magyar iskolát stb., hogy egy kicsit megértse. Azt mondtuk, hogy nem ezeket az embereket,
nem a döntéshozókat kell kivinni, hanem a gyereküket vigyük ki, mert apaként én is azt
hiszem, ha a gyerekem valamit mond, akkor az ember, van, hogy még a saját szemének sem
hisz, de a gyereknek igen, ott életemet és véremet adom.

Ezt annak idején nem tudtuk megvalósítani, és mondhatom, hogy 2008-ban, amikor ez
az ötlet eszünkbe jutott, hogy mi, úgy látszik, a határon túlra nem adhatunk pénzt, mert nem
szeretnék, hogy pénzt adjunk, kiszorítottak minket. Hiába vagyunk szabályozottak, hiába
vagyunk profik, hiába vették el az adatlapjainkat, az eljárásrendünket, hiába vagyunk ISO-
minősítettek, hiába vagyunk nem korruptak stb., kinyomtak a pályáról, most mit csináljunk.
Így jutott eszünkbe az, hogy akkor indítunk egy olyan projektet, ahol ezt a kis ötletet
megcsináljuk nagyban, magyarországi gyerekeket ki kellene vinni a határon túlra, azért, hogy
ők és a szüleik megértsék, hogy nekünk közünk van egymáshoz nagyon is, hogy megértsék,
hogy mi összetartozunk.

2008 októberében én tudtam, hogy a Munkaerő-piaci Alap, mint minden évben, alul
van tervezve, és ezért minden évben szufficit van november-decemberben, ezért írtam nyolc
darab pályázatot a Munkaerő-piaci Alapba; ezek olyan pályázatok, amelyek nem nyilvánosak,
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nem hirdetik meg őket. Megszereztem nagy nehezen, kamarillapolitikusként a pályázati
adatlapot, ami szintén titkos, és írtam nyolc darab pályázatot, különböző összegekre írtam,
mert gondoltam, hogy kilövök nyolc rakétát, egy hátha célba talál. Ez komolyan így történt,
dokumentált tény, amit mondok. Beadtam a nyolc pályázatot októberben, és egy darab
pályázat – kettő nyert, de végül is ebből egy az érdekes –, ez a 210 millió forint a legnagyobb
megdöbbenésemre nyert, mert ez volt a legnagyobb összegű pályázatom, aminek az volt a
címe, hogy „Határtalanul! Magyarországi szakközépiskolások tanulmányi kirándulása a
magyarlakta területen”. 2008 decemberében döntött erről a Munkaerő-piaci Alap központi
tanácsa. Hogy milyen mázlik meg szerencsék követik ezután egymást, most itt ezt nem
részletezem.

2009-ben azt mondtuk, hogy ez egy teljesen új vállalkozás, mi ilyesmit nem
csináltunk, ezért nem azt csináljuk, mint szoktuk, hogy gyorsan, valami pályázatot az
asztalnál megfogalmazva kiírunk, hanem először egy kutatást fogunk végezni, megkutatjuk
egyáltalán a magyar-magyar kapcsolatok területét. 2009-et azzal töltöttük el, hogy
megkérdeztünk több ezer gyereket – én fölvettem kapásból két szociológust, két kollegát, két
társadalomkutatót, aki ért ehhez –, megkérdeztünk több ezer gyereket, a részletekbe most nem
akarok elmerülni. 50 iskolaigazgatóval készítettünk mélyinterjút, föltérképeztük 857
magyarországi szakiskola és szakközépiskola határon túli és külföldi kapcsolatrendszerét,
föltérképeztük 154 határon túli magyar vagy részben magyar tannyelvű szakközépiskola
külföldi kapcsolatrendszerét, úgynevezett attitűdkutatást végeztünk, és ennek
eredményeképpen 2009 novemberére elkészítettünk egy pályázati felhívást – pontosabban
kettőt –, ennek adtuk azt a címet, hogy „Határtalanul!”, de erről majd bővebben szólok.

E kutatás közben, amire rájöttünk, és mai a nóvum volt számunkra, és itt meg tudom
erősíteni azt, amit Jóska bátyám más szavakkal fogalmazott meg, hogy a lényeg tényleg olyan
projektek megfogalmazása, létrehozása, ami emberek közötti kapcsolatokat eredményez.
Sokat gondolkoztunk azon, hogy lehet emberi kapcsolatokat kialakítani, az ugyanis nem
emberi kapcsolat, hogy egy diszkóban összehozunk magyarországi és székelyudvarhelyi
fiatalokat, és abból lesz emberi kapcsolat, az nem az. Az sem emberi kapcsolat, hogyha egy
fél napra összerakunk két csoport diákot, kétosztálynyi diákot valamilyen közös programra,
mert nem fognak összekeveredni. Tessék megnézni, hogy ebédelni hogyan ülnek le. Mindenki
a sajátjaival. Elmondhatjuk, kipipálhatjuk a nemzetpolitikai feladatot, de nem fognak
keveredni. Akkor fognak keveredni, hogyha közösen csinálniuk kell valamit. Például, ha az a
feladat, hogy ezt a kitűnő termet kapják szét, vagy szereljék össze, akkor lesz rögtön, aki
ügyes a kalapálásban, a másik, aki ügyes a szögelésben, a harmadik a csavarozásban stb.,
tehát, ha valamit közösen csinálnak, abból lesznek emberi kapcsolatokat. Ez egy
alapfelismerés volt, amikor a programunkat megterveztük.

Kétféle utazást terveztünk, és mind e mögött tehát kutatás áll, és mind e mögött az áll,
hogy nekünk nemcsak kívánságlistát kellett meghallgatnunk igazgatóktól, több ezer
fiatalembertől és így tovább, hanem pályáztató szervezetként azon is el kellett
gondolkodnunk, hogy projektként kellett az egészet elképzelnünk, és azon is el kellett
gondolkodnunk, hogy hogyan lehet ezt országos szinten, nagyban megvalósítani, hogy lehet
ezt kivitelezni, mert vannak nagyon szép elvek, de nagyon sok minden a kivitelezés
boszorkánykonyhájában hasal el, és aztán nem győzik az át nem gondolt ügyeket utána
papírozni, hogy valahogy mentsék a menthetőt.

Mivel mi ahhoz értünk, hogy hogyan kell a gyakorlat, az operativitás nyelvére
lefordítani ilyen szép elveket, amit olykor a mi kuratóriumunk is megfogalmazott, ezért a
kutatásunkat is úgy végeztük, és az egész projektet úgy terveztük, hogy hogyan lehet ezt majd
megcsinálni, és nem megcsinálni hatezer gyerekre, amennyivel mi kipróbáltuk, hanem
megcsinálni valamennyi közoktatásban tanuló fiatalra, ha tetszik, évi százezerre, körülbelül
egy évfolyamnyira, hogyan kell ezt lelogisztikázni, hogy kell ezt lepályáztatni, egyáltalán
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hogy lehet eldönteni, milyen alapon lehet dönteni ilyen pályázatok közt és így tovább, és így
tovább.

Azt láttuk, hogy legalapvetőbben kétféle utat érdemes kínálni; itt pályázatokról van
szó, tehát most még a pilot programot mesélem. Az egyik a tanulmányút, mi így neveztük,
ami azoknak az iskoláknak ajánlható, akik nyitottak, szívesen mennének a határon túlra
kirándulni, de nincs tapasztalatuk, nincs ismeretségük, nincsenek nagyon kapcsolataik, tehát
kicsit bátortalanok, de nyitottak, mennének. Azt láttuk, hogy számukra egy körutazás jellegű
programot érdemes kidolgozni, egy körutazást támogatni.

A másik úttípus, amelyik egyébként a szívünkhöz közelebb áll, és ehhez a célhoz, ami
az interperszonális kapcsolatokat segíti elő, ezt pedig együttműködéseknek neveztük el, ahol
leginkább olyan iskolák tudtak pályázni, akiknek már van határon túli kapcsolatuk egy ottani
oktatási intézménnyel, és ahol a program arra irányul, hogy a magyarországi és a kinti
gyerekek valahol odakint találkozva úgy tudnak valamit közösen csinálni, amit az előbb
mondtam, például közösen egy székely kaput kifaragni egy hét alatt, közben megtanul
rengeteg mindent, és a végén felállítani; vagy közösen, bocsánat, kipucolni egy szórvány
temetőt egy olyan faluban, ahol már csak öt magyar él. Nem kell hozzá nagy tudás hozzá,
kesztyű kell hozzá, meg szervezni lovas kocsit, ami majd elviszi a gazt meg elégeti stb., de
egy nagyon szép vállalás, és biztos, hogy beleivódik annak a magyar nevű falunak a neve
annak a gyereknek a szívébe, lelkébe örökre. Vagy például „Pozsonyi kiflit sütni
Pozsonyban”, ez egy projektünk címe, erre pályáztak, hogy pozsonyi kiflit sütünk
Pozsonyban. Vagy Eötvös-ingával méréseket végezni az aradi szőlőhegyen, amit más néven
Világosi síknak hívnak, és ahol az 1900-as évek elején Eötvös Lóránd ott végezte az első
nyilvános méréseit az Eötvös-ingával; ezt a Puskás Tivadar Szakközépiskola a mi pénzünkből
csinálta, és így tovább, és így tovább, a kinti gyerekekkel közösen. Tehát ez az
együttműködés jellegű program.

Fontosnak tartottunk, mivel ez egy közalapítvány, nekünk minden egyes pályázatunk
nyilvános volt, tehát nem volt semmilyen mutyi, nem volt se elnöki keret, se titkári keret,
semmi, minden pénzt kizárólag pályázati úton, nyilvánosan meghirdetett módon osztottunk el.
Fontosnak tartottuk, hogy ez itt is így legyen, főleg akkor, amikor nincs elég pénz, nincs
annyi pénz, mint amennyi az igény, ilyenkor nagyon fontos a nyilvánosság, és akkor van a
pályáztatási rendszereknek jelentősége, ha nem tudok annyit adni, mint amennyi kellene, mert
akkor valami módon mégiscsak rangsorolnom kell.

A másik a szabályozottság, hogy szabályozott legyen, mindenkinek egyenlő esélye
legyen. Mondhatom azt, egy kicsit viccesen, hogy nekem teljesen mindegy, hogy a záhonyi
vagy a zalaegerszegi iskola megy. Tényleg, abszolút mindegy, de nekik meg abszolút nem
mindegy, éppen ezért egy ilyen rendszer csak úgy működik, ha nagyon szabályozott. Tehát,
ha valaki megóvja, akkor mi be tudjuk bizonyítani, hogy mi korrekt módon jártunk el, és
betartottunk egy eljárásrendet. Ez például azt is jelenti – egyetlenegy példát –, hogy
pontozással döntöttünk az intézmények mellett, és a pontozási szempontrendszer nyilvános
volt, benne volt a pályázati felhívásban. Ott vannak a súlypontok, aki jó pályázó, az tudja,
hogy azt veszi maga elé, és úgy írja a pályázatát, hogy ott van a súlyponttáblázat.

Ellenőrzés: ellenőrzés nélkül nem megy, ez nem bizalmatlanság, ez közpénz, ez
adóforint. Mi arra nem tudtunk vállalkozni, hogy elmenjünk az iskolákkal kirándulni, bár jó
lett volna sokszor, de arra tudtunk vállalkozni, hogy például az országban elmentünk 14
iskolához, és ebből a 14-ből csak a kevesebb mint fele volt budapesti – éppen Nagykanizsán
is voltunk meg Nyíregyházán is –, és például az előkészítő vagy az értékelő órán egyszer csak
megjelent az emberünk, és ellenőrizte. Ennek elterjed a híre – tetszenek tudni, hogy működik
a magyar ember –, elterjed a híre, és onnantól kezdve még komolyabban veszik. Egyébként
nem volt semmilyen rossz tapasztalatunk, ezt meg kell jegyezzem.
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Átlátható közpénzfelhasználás: a honlapunkon látható, hogy 177 utazás volt, amit
támogattunk, és az elszámolás részeként mind a 177 útról kértünk egy háromperces filmet
készíteni, ez része volt az elszámolásnak. Én nem tudok elmenni velük kis-erdélyi körútra, de
ők tudnak készíteni filmet; ma már nem nagy kaland egy videokamera vagy egy
fényképezőgép, tehát mindenkinek kellett készíteni, ez pályázati feltétel volt, egy úgynevezett
háromperces filmet, és azért három perceset, mert az embert, ha nem is érdekli nagyon
valami, de három percet megnéz. A Youtube-on fönt van mind, tessenek megnézni! Be
tetszenek ütni a Youtube-ra, hogy „Határtalanul!”, akkor meg tetszenek kapni a 177 darab
filmet, ott vannak a háromperces videók.

Mindenkinek fotókat is kellett készítenie, sőt az Apáczai honlapján egy térképbe
ültetve és beágyazva valamennyi utat fölvittük, már csak azért is, hogy segítsük azokat az
iskolákat ötletekkel, akik bátortalanok, mert a többség ilyen, hogy menne, de nincs
kapcsolata, nem tudja. 3300 közoktatási intézmény van Magyarországon, a kisebbség az – ezt
is fölmértük tavaly novemberben –, akinek van külhoni tapasztalata, a többségnek nincs. Nos,
tehát, hogy segítsünk, ezeket is fölvittük, a honlapon megtekinthető.

Mindenféle internetoldalon fellelhető, például Facebook-oldalt csináltunk, hiszen
gyerekeknek szól ez a program. Erre mondta az egyik kollegám, hogy ne csak lájkold Erdélyt
a Facebookon, hanem menj ki, és nézd meg. De az ő világuk a Facebook meg a Youtube.
Azért vagyok büszke, mert a Youtube-on ezt a 177 videót, ezen a Youtube-csatornán, amit
csináltunk neki, 16 ezren nézték meg idáig. Én nem becsülök le 16 ezer embert, baromira nem
becsülök le, mert 16 ezer nagyon nagy szám; annak még van 16 ezer hozzátartozója és így
tovább, és jó nagyon kell ordítanom, hogy ennyi ember meghallja. Ott van a szám, meg lehet
nézni, és így tovább. Ezért csináltunk Facebook-oldalt, Iwiw-oldalt, határtalanul.eu oldalt.

Azt mondtuk, hogy csak szakközépiskolásokat tudtunk ebből a pénzből támogatni,
mert a Munkaerő-piaci Alapból származott ez a 200 millió, gimnazistákat, másokat nem,
pedig van egy csomó gyerek. Mit tudtunk csinálni? Az egy százalékunkból, ami 800 ezer
forint volt, kitaláltuk, hogy csinálunk egy fotó-videó pályázatot, amire bárki pályázhat, aki
Magyarországon iskolás, és feltöltheti, nem kerül neki semmibe, a határon túli fotóját és
videóját egy oldalra, és ott ezek versenyeznek egymással, és aztán a kuratórium – éppen két
héttel ezelőtt – eldöntötte, hogy szerinte melyik az első, a mások és a harmadik. Ott van fönt
600 darab videó meg fotó, tessenek megnézni! Érdekes egyébként, hogy a magyarországi
gyerekek mit fotóznak le és mit küldenek el, tehát számunkra érdekes volt, hogy milyen
határon túli kép van például a magyarországi tízen- és huszonévesek fejében, erről tanúskodik
ez az oldal.

Szóval, igyekeztünk kiterjeszteni ezt a projektet, és igyekeztünk ezt a „Határtalanul!”
brandet felépíteni. Azért mondom, hogy „Határtalanul!” brandet felépíteni, mert az, hogy
valamennyire sikerült, számomra az a fokmérője, hogy az ez évi költségvetési törvényben úgy
van bent ez az 500 millió forint, ami erre a célra van, hogy „Határtalanul!” program. Ez
számomra jelzi azt, hogy valamennyit sikerült átütni, például a programnak a nevét.

Ez a 177 projekt, 177 út 56 intézményi kapcsolatot jelentett. Itt az utak többsége
körutazás volt, félreértés ne essék, tehát nem együttműködés jellegű projekt volt, hanem
körutazás jellegű. Körülbelül a projektek 25-30 százaléka volt együttműködés jellegű, ugyanis
sokkal nehezebb projektek az együttműködés, jobban elő kell készíteni, macerásabb az egész,
és nem ugyanaz az iskolák száma, ugyanis minden nyolc magyarországi gyerekre jut egy
határon túli gyerek, és az intézmények esetében is ugyanez a helyzet. Amiről nem sokat
beszéltünk, de majdnem 600 tanár is részt vett ezeken az utakon, mert tanár kísérőik is voltak.

Ami a 2011-es esztendőt illeti, már előbb említettem, hogy 500 millió forint van a
KIM fejezetében erre a programra. Őszintén szólva, velem írattak néhány verziót, én írtam 3
milliárdra is, aztán 2,5 milliárdra, aztán kettőre, majd másfélre, és ez olvad végül is 500 millió
forintra, de én azt mondom, hogy minden forintnak örülni kell, amikor az ország olyan
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helyzetben van, amilyenben van, akkor az ember itt is össze teszi a kezét, és azt mondja, hogy
csak hálás lehet érte, hogy a kormányzat, illetve a parlament erre a célra pénzt szabadít fel,
vagy pénzt szán. Azzal együtt természetesen, hogy nekem ez a célom, nekem ez a
legfontosabb, én ezen dolgozom három éve, de tudom, hogy van nagyon sok más és fontos
cél, ami lehet, hogy ennél fontosabb. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, és ne
haragudjanak érte, én azt gondolom, ha ennyi megtörténne, hogy a magyarországi gyerekek,
és majd a külhoniak is ide, nagy létszámban összejönnének, megismerkednének egymással,
ha semmi nem történne a nemzetpolitikában, már elnézést kérek, már történik és történt. De
ha csak ennyi történne, akkor már sok minden jóvá lenne téve, például az a 2004-es
népszavazás, mert hogyha ez 2004. előtt megvalósult volna, akkor biztos nem az lett volna az
eredmény, mert sok gyerek mondta volna otthon, hogy mami, apuci, voltam kint, milyen jó
volt, menjél már el szavazni, vagy szavazz úgy, ahogy szavazni kell egy magyar embernek és
így tovább; más lett volna a hatás.

Ami a 2011-et illeti, egészen operatív szinten, és ezt az 500 millió forintot, egyrészt
kiemelném azt a szót, hogy kölcsönösség. Tehát úgy tervezzük, hogy 2011-ben a határon túli
diákok is, a külhoni magyar diákok is az együttműködési projekt keretében jöhessenek
Magyarországra. Tehát valahogy úgy képzeljük el a programot, hogy az egyik félévben az
egyik csapat megy, mondjuk úgy, hogy ki, és akkor ott csinálnak közösen valamit, de
hangsúlyozom, hogy ez a közös valami, ez nem diszkózás, tisztelt bizottság, és kevéssé
városnézés. Mondjuk úgy, hogy azok kiegészítő és fontos programok, de valójában ezek
elsősorban valamilyen szakmai vagy a magyarság érdekében végzett közös cselekvések.
Mondom még egyszer a székely kaput, vagy mondok egy valamilyen szakmai dolgot, vagy
egy szórvány temetőnek a kigazolását, ami a magyarság érdekében végzett hasznos cselekvés.

A tanév másik felében a másik csapat jön ide Magyarországra, és ugyanígy
végezhetnek itt is feladatokat, mert miért ne lenne fontos üzenet Mezőtúron a mezőtúri
polgároknak, hogy tudják, hogy itt van most egy hétig az a nagybányai erdélyi osztály az
itteni iskolában, és mellesleg ott, azt a parkot, közösen a gyerekeinkkel egy kicsit kitakarítják.
Miért? Nem tudják ők ezt megcsinálni? És pozitív ennek az üzenete? Szerintem igen, mert a
külhoni gyerekek is tudnak mit tenni értünk, és be lehet ezt bizonyítani helyi szinten is, és
kell. Tehát a kölcsönösség az egyik dolog.

A másik a gimnáziumok kérdése. Amit mi ki tudtunk írni a Munkaerő-piaci Alapra,
azok szakiskolák, szakközépiskolák voltak, ez most változna, nyitnánk a gimnáziumok felé,
így tervezzük. Azért nem nyitnánk ki az oktatás teljes vertikuma felé, mert novemberben
felmértük, valamennyi közoktatási intézménynek szétküldtünk 3300 levelet, mindenkit
megszólítottuk, és végül is 1430-an válaszoltak a kérdőívünkre, igazgatók, tehát a
magyarországi közoktatási intézmények 42 százalékának tudjuk a véleményét, a novemberi,
friss véleményét az egész projektről, a magyarság házától kezdve mindenről. Az derült ki
belőle, hogy ha kinyitjuk a pályázati felhívást – 500 millió forint van rá – a teljes vertikum
felé, akkor körülbelül tíz pályázóból kilenc csalódott lesz, mert nem fog kapni támogatást, és
ezt el kéne kerülni. Tehát ezt ki lehet nyitni, ha nagyobb forrás van, de 500 millió forint nem
akkora forrás, ez az igazság.

Miért nem? Mit finanszíroz ez a forrás? Két dolgot finanszíroz, azt a két dolgot, ami a
legtöbbe kerül egy ilyen kirándulásban, az utazási költséget és a szállásköltséget. Ez a kettő
viszi el egy ilyen tanulmányi kirándulás költségeinek a 82 százalékát. Az összes többi ehhez
képest aprópénz, illetve összeszedhető, illetve nincs különbség, hogyha az iskola
Magyarországra megy kirándulni, ott valahogy megoldják, összeszedik, de az utazási és a
szállásköltség az, ami egy nagy lépés, és ha ezt a kettőt tudja az állam, a kormányzat adni,
akkor már lehetővé vannak téve ezek a kirándulások.

Az utolsó pedig, ahogy ideírtam, az együttműködések, közös cselekvések. Azokat a
projekteket szeretnénk súllyal támogatni, amelyek tényleg ilyen közös cselekvésekre,
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együttműködésekre irányulnak. Hogy ezt támogassuk, egyébként a honlapunkon fönt van
valamennyi határon túli magyar nyelvű gimnázium és szakközépiskola listája térképesen,
szakközépiskolásoknál a szakirányok meg minden, mert ezzel is akarjuk a magyarországi
iskolákat, a leendő pályázókat segíteni, hogy például kapcsolatokat alakítsanak ki.

Végezetül, ami a koncepciótervezet illeti, nagyon örvendtünk annak a határozatnak,
amit az itt lévő, hogy a most már nagy magasságokba kerülő Révész Máriuszt ismét
emlegessem, tehát amit ő, Pokorni és Kövér képviselő urak terjesztettek elő. Volt ehhez a
határozathoz némi közünk, tehát most nem teszek úgy, mintha nem lett volna közünk, de
nagyon örültünk, hogy ez az egész program, ez az egész elgondolás, a nemzeti
összetartozásnak egyfajta operativitása egy országgyűlési határozatban testet ölt, és főleg,
hogy ez az oktatás területén történik. Én ennek a határozatnak egyetlenegy dolgát emelném ki,
ami nóvum, ami rendkívül, hogy bekerül a magyar közoktatásba végre a határon túli téma.
Ennek a határozatnak az én számomra ez a lényege, mert nemzeti összetartozás iskolai
emléknapot kell tartani, ez feladat, kötelező minden iskolában, az osztálykirándulás fakultatív,
de ez kötelező, és ez rendkívüli eleme ennek a politikai döntésnek.

Ami a koncepciótervet illeti, az készül, el fogjuk juttatni valamennyiükhöz ezt az
anyagot. Elsősorban szemléleti alapelveket rögzít egy ilyen koncepcióterv, nem megvalósítási
terv. Én azt hiszem, nagyjából itt befejezem, de a koncepciótervről még csak annyit, hogy a
határozathoz kapcsolódik, három témája van: a kirándulás, a nemzeti összetartozás napja és a
magyarság háza. Egy csomó felmérést végeztünk, rengeteg háttéranyagunk van. A
koncepciótervet úgy készítjük, hogy négy darab háttértanulmányt is közre fogunk adni és el
fogjuk juttatni önöknek is, képviselő hölgyek és urak, amelyek a koncepciótervekbe írottakat
támogatják, magyarázzák, alátámasztják. Nyilván, ha van kérdésük, akkor szívesen állok
rendelkezésre.

Kérdések, észrevételek

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. Ha két poént mondhatok az elején, Máriusz
tényleg nem viccelt (Derültség.), a másik pedig, hogy annak idején én az
osztálykirándulásokon, határon innen vagy túl, mindig az ismerkedési esteket szerettem a
legjobban – botor lélek vagyok –, és talán inkább a technika órákon kellett volna bizonyítani,
de a munkára nevelés tényleg nagyon fontos, és összetartó erő.

Szeretnék gratulálni bizottságunk nevében a közalapítvány eddigi tevékenységéhez.
Én magam az Illyés Közalapítványban dolgoztam néhány évet, amíg meg nem szüntettek
bennünket, és akkor örömmel, illetve irigykedve tapasztaltam azt, hogy az Apáczai nem szűnt
meg, tovább tudta folytatni a tevékenységét, ellentétben velünk.

Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos az a program, amelyről az igazgató úr
beszélt, illetve amelyet önök találtak ki és gyakorlatilag átültettünk kormányzati szintre. Az
500 millió forint tényleg nem sok, hogyha a tízszereséről beszélnénk, lehet, hogy akkor is azt
mondanánk, hogy nem sok, viszont ahhoz képest, hogy eddig ilyen összegekről nem lehetett
beszélni, és a magyar költségvetési törvényben ilyen soron, ilyen összeg nem volt található, ez
egy óriási előrelépés; ahhoz is egyébként, ami a 210 millió forint volt, tehát annak is a
duplája. Én nagyon remélem, hogy a következő években ezt az összeget tudjuk növelni, és
hozzá tudunk járulni ahhoz a saját eszközeinkkel, hogy tényleg minden gyerek, fiatal, tanuló,
akit az érettségit megszerzik, valamilyen határon túli területre látogassanak el, illetve ezek a
viszontlátogatások is meg tudjanak történni.

Igazgató úr amilyen példákat felsorolt, azt gondolom, hogy számunkra, vagy sokak
számára nem volt ismeretlen, hiszen ezt csinálta az Apáczai Közalapítvány, de az
önkormányzatok, illetve az önkormányzatok által támogatott, illetőleg a civil szervezetek által
kezdeményezett és támogatott – hogy is fogalmazzak – pontszerűen megvalósuló programok
önmagukban hordozták ezt, hasonlók megvalósultak, de ilyen szervezett módon nem, mint az
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Apáczai Közalapítványnál, illetve most, ahogy a kormányzat, illetve a parlament
támogatásával megvalósul, ilyen nem volt, úgyhogy ez előremutató jelenség.

Én azt szeretném kérdezni igazgató úrtól, hogy a konkrét pályázati felhívások mikor
fognak megjelenni? Mikor lehet ezekre pályázni? Milyen elbírálási idő lesz? Körülbelül
mikor tudhatjuk meg, hogy nyertek-e ezek a pályázatok? – hiszen most már közel április van,
a tanulmányi kirándulásokat kell szervezni, buszt kell foglalni, szállást kell foglalni stb., stb.

És még egy gondolatot hadd tegyek hozzá. Ez a kiírás nyilvánvalóan a nemzeti
összetartozás erősítésére is szolgál, egyáltalán a gondolat, de ennek van egy gazdasági
hozadéka is, elsősorban a határon túli területek vállalkozásainak erősítése, vagy
intézményeinek, civil szervezeteinek az erősítése, hiszen ez sem elhanyagolható tényező,
hogy ezek a gyerekek, ezek a fiatalok, ezek az osztályok szállásköltséget fognak a
panziókban, kollégiumokban, egyéb helyeken fizetni, és nyilvánvaló, hogy ott fognak
fogyasztani. Úgyhogy ebből a szempontból sem utolsó ez a kezdeményezés, hiszen
elsősorban a magyar vállalkozókat, akik alapvetően vendéglátással foglalkoznak, erősítjük
meg.

Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy van-e kérdésük. Igen, Szávay képviselő úr.

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen igazgató úrnak a rendkívül alapos,
részletes, lendületes, és amennyire én az Apáczai munkáját ismerem – márpedig egy picikét
ismerem –, akkor korrekt és szerteágazó tájékoztatását, beszámolóját itt a munkáról. Nekem
egyetlenegy kérdésem lenne amellett, hogy nyilván szeretnék én is kedves és méltató szavakat
mondani arról a munkáról, elnök úrhoz hasonlóan, amit az alapítvány, illetve igazgató úr
végzett.

A csángó diákokat, akik nem magyar iskolába járnak, hogyan lehetne őket valahogy
ebbe a programba, ebbe a nemzeti összetartozásba, vagy az ezt célzó programba bevonni? Itt
volt Salamon Adrián nemrégiben, illetve a másik két civil szervezet – Alapítvány a Moldvai
Magyar Oktatásért, illetve a Keresztszülők Egyesületének a vezetői is itt voltak –, ők is
beszéltek arról, jelezték, hogy terveznek olyan programokat, próbálnak csángó kisgyerekeket
Magyarországra hozni valamilyen kirándulási forma keretében. A legjobb tudomásom szerint,
de lehet, hogy ezt rosszul tudom, akkor cáfoljon vagy erősítsen meg, igazgató úr, úgy tudom,
hogy csángók nincsenek nagyon ebbe a programba bevonva, eddig erre nem volt lehetőség.
Van-e, lehetne-e rá lehetőség? Ha nem, akkor miért nem, és ha igen, akkor mi kellene ehhez?
Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Stágel Bence képviselő úr!

DR. STÁGEL BENCE (KDNP): Egy rövid kérdésem lenne, hogy a szórvány
területeken élő magyar fiatalok felkarolásával kapcsolatban vannak-e esetleg speciális
programok, amelyek kifejezetten a szórvány területeken élő magyar fiatalokat szólítaná meg
és integrálná. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Kőszegi úr!

KŐSZEGI ZOLTÁN (Fidesz): Itt elhangzott a beszámoló során – egyébként
köszönöm szépen a szó szerint kimerítő tájékoztatást, de jó értelemben természetesen –, hogy
a kiutazások jelentős költsége, tétele a szállás és az utazás. Én csak szeretném felhívni a
figyelmet arra, mindannyiunk figyelmét arra, hogy szinte kizárólag buszos kirándulási vagy
utazási lehetőségek vannak, de célszerű lenne lépéseket tenni annak érdekében, hogy a vasút,
a MÁV célvonatokat, különjáratokat vagy a menetrendbe beillesztett járatokat biztosítson
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arra, hogy a gyerekek eljussanak a határon túlra, mert így sokkal olcsóbban és sokkal több
gyereket lehetne eljuttatni. Ezt csak úgy felvetettem. Köszönöm.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Révész Máriusz képviselő úr!

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Köszönöm szépen a szót. Én nem fogom elkövetni azt
a hibát, hogy kérdezzek az Örstől (Derültség.), viszont azt azért el kell mondani, hogy tényleg
párját ritkító az a teljesítmény, hogy valakit 1999-ben kineveztek, és 2011-ben a helyén van,
és úgy, hogy köztudott…

ELNÖK: Ez már-már gyanús.

RÉVÉSZ MÁRIUSZ (Fidesz): Igen, úgy, hogy köztudott volt róla a nemzeti
elkötelezettsége, ráadásul édesapja a Jobbik színeiben indult képviselőjelöltként (Csete Örs:
MIÉP.), bocsánat, a MIÉP színeiben indult képviselőjelöltként, úgyhogy ez tényleg egy párját
ritkító teljesítmény. Azt szeretném kiemelni, hogy ehhez tényleg az kellett, hogy az Apáczai
Közalapítvány tekintetében soha a gyanúnak a legkisebb árnyéka fel nem merült annak
kapcsán, hogy itt közpénz bármilyen módon eltűnt.

Nekem meggyőződésem, hogyha összehasonlítjuk bármelyik közalapítvánnyal,
amelyik határon túli ügyeket finanszírozott, messze ennél az alapítványnál a legnagyobb a
hasznosult, jól hasznosult pénzeknek az aránya. Ennek egy részéről az Örs beszélt, hogy mind
már a pályáztatásnál – nemcsak velem, hanem több kuratóriumi taggal – az összes pályázót a
pályázat előtt végignéztük, és elég sok teljesen fal pályázatot találtunk, és volt ellenőrzés is,
tehát amikor egy kollégiumi épület esetén, talán Gyergyóalfaluban kiderült, hogy az
erdőbirtokosság használta. Sok ilyen ügybe belefutottunk, de ennek mindig megvoltak a
következményei.

Azt is nagyon fontosnak tartom kiemelni, hogy talán az alapítvány megmaradásának
az egyik fontos záloga volt – én javasoltam, Örs is támogatta –, hogy amikor találkoztunk egy
olyan szocialista emberrel, aki elkötelezett volt a határon túli ügyek iránt, ezt az embert
felkértük az Apáczai Közalapítványba tagnak, majd a kormány némi hezitálás után kinevezte,
és ezzel is mutattuk, hogy itt semmilyen titkolnivaló nincs. Majd, amikor Magyar Bálinték
jöttek 2002-ben, akkor volt egy kis SZDSZ-MSZP-összecsapás, és végül ebből az emberből
sikerült kuratóriumi elnököt csinálni, megválasztani. Azt gondolom, ez is nagyon fontos
szempont volt, nagyon fontos lépés volt abban, ahogy az Örs elmondta, az Apáczai
Közalapítvány az ínséges időkben nagyon sok olyan projektet megmentett – a Válaszúttól
elkezdve mondhatjuk a kárpátaljai főiskoláig –, amely egyébként csődbe ment volna az
Apáczai Közalapítvány nélkül. Tehát olyan ügyeket mentett meg az MSZP-SZDSZ-kormány
nem túl áldásos tevékenysége idején, amely egyébként az Apáczai Közalapítvány nélkül
bedőlt volna, és talán ez Örsnek az egyik legnagyobb teljesítménye.

A másik pedig az, hogy amikor gyakorlatilag százszázalékosan baloldali kuratóriumi
tagokból állt az alapítvány, a baloldali kuratóriumi tagok is 90 százalékban azt döntötték, amit
Örs előkészített számukra. Úgyhogy azt gondolom, mindenképpen elismerés illeti az
alapítványt, és engem is jóleső érzéssel tölt el, hogy a Kárpát-medencében szinte bármilyen
irányba indulok el, mindig találok olyan épületet, kollégiumot, amit az Apáczai
Közalapítvány támogatásával építettünk fel. Úgyhogy én azt gondolom, Halzl Jóska bátyámat
is méltattuk az előbb, Örs előtt is – bár sokat beszél, én tudtam előre, hogy ez így lesz, de –
meg kell emelnünk a kalapunkat, mert amit a nemzetpolitika területén az elmúlt években letett
az asztalra, az tényleg kiemelkedő és példaértékű.
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ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató úrnak adnám meg a szót egy kis kitétellel, hogy
négy óra körül nekünk be kellene fejezni a bizottsági ülésünket. (Szávay István: Bocsánat,
elnök úr, még szólhatok?)

Igen. Szávay képviselő úr!

SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Bocsánat, még annyit szeretnék megkérdezni, ha már
Halzl elnök úr és igazgató úr is itt van, hogy ezzel kapcsolatban van-e, volt-e, lesz-e, illetve
van-e haszna, értelme bármilyen jellegű együttműködésnek a határon túli osztálykirándulások
szervezése kapcsán? Mi egyébként, és én is, mint a szövetség tagja és most, mint képviselő
egy kicsit furcsállottam azt, hogy a Rákóczi Szövetség nem igazán lett ebbe a munkába
bevonva az előkészületek során. Ezzel kapcsolatban volt egy írásbeli kérdésem a
miniszterelnök-helyettes úrhoz is, hogy hogyan kívánják azokat a kapcsolatokat,
tapasztalatokat felhasználni, amit a szövetség ebben a munkában már kidolgozott. Olyan
választ kaptam, hogy igen, valahogy, valamilyen formában ez fontos, de sok konkrétumot
nem tartalmazott. Hogy áll ez a dolog? Mennyire futnak egyáltalán párhuzamos vagy azonos
szálon ezek a szervezések az azonos célokkal? Nem akarok kellemetlent kérdezni, remélem,
értik. Köszönöm szépen.

ELNÖK: Köszönöm szépen. Igazgató úr!

Csete Örs igazgató (Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány)
válaszadása

CSETE ÖRS igazgató (Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány): Jó,
akkor menjünk a kellemetlentől a kellemes felé, bár én azt gondolom, hogy nincs kellemetlen
kérdés, szakmai kérdések vannak.

Ami az együttműködést illeti, Jóska bátyám is tudja, mi szoktunk beszélni egymással
egyrészt, talán legutoljára hosszasan és kimerítően akkor, amikor én meglátogattam őt az
irodájában, ez talán még az ősz elején vagy a nyár vége felé volt, amikor arról beszéltünk,
hogy ha egy mód lesz rá, és az Apáczainak szerepe lesz ennek a projektnek a
megvalósításában, amit „Határtalanul!” programnak neveztünk el, mi egy brandet építettünk,
egy márkát, és én azt gondolom, hogy van egy másik márka, amit úgy hívnak, hogy Rákóczi
Szövetség, ami szintén egy márka, és vannak még más márkák is. Akkor persze én azt hittem,
hogy ez gyorsabban fog menni, mint ahogy most megy, mert látjuk, hogy pénz például még
nincs sehol. Tehát akkor abban állapodtunk meg, hogy a március 15-i és október 23-i
kirándulásokat, amit a szövetség évek óta szervez, visz és példamutatóan jól csinál, ezekre
ebből a forrásból, ami itt rendelkezésre állna – persze tegyem hozzá, hogy akkor még
milliárdokról volt szó, ezt zárójelben jegyzem meg –, hogy akkor kiszakítjuk azt a részt,
amiből ezt a programot ők terjeszteni, növelni tudják.

Ami a részvételt illeti a szervezésben, én operatív tiszt vagyok, mi meg tudtuk
szervezni hatezer gyerekre, és 14 ezerre is meg fogjuk tudni szervezni úgy, hogy profi volt.
Nekünk ez a dolgunk. Tehát bevehetünk még 305 szervezetet, de nem látom a konkrét
feladatot. Ez olyan feladatokból áll ugyanis, hogy nyomkodnák a kollegák a billentyűket,
számolnak, akkor bejön a pályázat, emberek feldolgozzák, a telefont fel kell venni és a többi,
de valójában magát az operatív szervezést a tanintézmények csinálják, és ez rendkívül fontos.
Ők pályáznak, a felelős intézményvezetők szerveznek.

Ami a kérdés többi részét illeti, és gyorsan végigszaladok, hogy mikor lesz kirándulás?
Répás Zsuzsa államtitkár asszonyt tudom, hogy volt itt, ő azt mondta önöknek, hogy
áprilisban, remélhetőleg, hát, mernék-e én mást mondani ezek után? Nem mernék, én
fegyelmezett, ha nem is köztisztviselő, de fegyelmezett közszolga vagyok. Magyarul, tegnap
egyeztettünk államtitkár asszonnyal, több mint valószínű, hogy áprilisban a pályázati felhívás
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meg fog jelenni. Hangsúlyozom, az április azért hosszú, 30 napos, tehát áprilisban, ha minden
igaz; első pont.

Második pont a kkv-k, egyáltalán a vállalkozások: a honlapunkon létrehoztunk egy
felületet, mert nagyon sok vállalkozó keresett meg minket, buszosok, ezek tipikusan
Magyarországiak, kicsik és nagyok is. Volt, aki azt mondta, hogy de nehogy Euro 10-esnél
lejjebb adjuk, mert az életveszély, mi meg megnéztük, és kiderült – bocsánat, nem vagyunk
hozzáértők –, hogy például az Euro 10-es Magyarországon csak 2-3 vállalkozásnak van, és
pont azok a buszosok lennének kiszorítva, a mezőtúri buszos, a mindszenti buszos meg a
hódmezővásárhelyi buszos, aki ott évek, évtizedek óta viszi a gyerekeket. Úgyhogy ilyen
kizárólagosságba mi nem óhajtunk se szállással, se buszosokkal belemenni, hanem az alábbit
tettük: a honlapunkon csináltunk egy felületet, és azt mondtuk, hogy a vállalkozók
jelentkezhetnek, és mi az ő hirdetésüket, vagy azt, ami átirányít az ő honlapjukra, olyan linket
fölteszünk.

Tessenek megnézni, 130 vállalkozó van fönt, ezek közt vannak buszosok. Az utazási
irodákkal ugyanezt eljátszottuk. Nálam volt legalább 15 utazási iroda, mindegyik állította,
hogy Kárpátalját csak ő ismeri, meg Erdélyt csak az erdélyiek ismerik, Erdélyt az erdélyiek
nem ismerik, a magyarországiak tudják, hogy a magyarországiaknak mi az igényük, én ezt
különböző verziókban hallottam. Azt mondtuk, hogy nem dolgunk nekünk döntést hozni,
vagy a salamoni döntés az, ha a honlapunkon van egy felület, jelentkezhetnek, ingyen és
bérmentve ott van, majd az iskolák választanak.

De hogy egy kicsit irányítsuk a dolgot, mert nem mindegy egészen, hogy hol szállnak
meg, és ebben, elnök úr, benne volt a kérdés e mögött. Például nagyon sok szórvány
kollégium – amit az előbb mondtam – nyert támogatást magyar állami pénzből, és kínlódnak a
fenntartással, nem tudják a téli rezsit kifizetni, ezért megkerestük ezeket a kollégiumokat, 74
ilyen kollégium kitöltötte az adatlapunkat, és a honlapunkon keresztül elérhető, mint olcsó
szálláshelyek. Fent van, hogy hány euró egy éjszaka egy gyereknek, mit tudnak azért adni,
fotók, térkép stb., és ez is a honlapunkról elérhető.

A honlapunkat igyekeztünk egy olyan felületté fejleszteni, ami nemcsak egy
pályáztató felület, hanem inkább utazást támogató, szolgáltató felület, ahol meg lehet találni
az olcsó szállásokat, a mintaútvonalakat, fönt van egy csomó mintaprojekt is. Ha valaki
kimegy a határon túlra egy iskolával, hogy mit lehet csinálni ott, azon túl, hogy meg lehet
nézni a magyar műemlékeket, és ha találkozol egy kinti magyar iskolával, milyen ötletek
vannak, mit lehet közösen csinálni. Egy rakás ilyen minta és úgynevezett jó gyakorlat fönt
van, és fönt van, ahogy mondtam, egy rakás szolgáltató, aki szeretne ebbe bekapcsolódni, és
reklámozza saját magát.

Ami a csángó diákokat és a szórványt illeti, én hadd kapcsoljam össze ezt a két
kérdést, és hadd utaljak önöknek arra – egyetlenegy példám van –, hogy nekem régi mániám
ez a példa, amit Magyarország a mai napig nem valósított meg, és én nagyon bízom, hogy
hátha most itt én erről beszélhetek, és hátha ez is elősegíti azt, hogy ebből megvalósul valami.
Van egy rakás tábor, volt úttörőtábor Zánkán és különböző helyeken, Csillebércen. Én ezeket
nem tudom, bár voltam úttörő, de ilyen helyeken nem jártam, és van Szarvason egy tábor, ami
a zsidó fiatalok tábora, a www.szarvasitabor.hu, és zseniális. Én azt hiszem, hogy a diaszpóra
gondozásában van mit tanulnunk. Tessenek megnézni ezt a honlapot! Mit látunk rajta?
Jókedvű, színes ruhás, vidám, feldobott fiatalokat, rengeteg fotót, és ahogy nézzük a fotókat,
az az érzés jön át, hogy ez egy trendi dolog, klassz dolog, menő dolog, itt jól érezzük
magunkat. Miért ne lehetne, és nem feltétlenül csak Magyarországon, hanem mondjuk,
Székelyföldön vagy tömbben a szórványban élő, és kicsit olykor magyarságában kicsit
elanyátlanodott fiataloknak olyan tábort szervezni, ahol összegyűlnének a világ számos
helyéről. Ebben a szarvasi táborban Amerikától kezdve ott vannak, Izraelen át, a volt szovjet
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tagköztársaságokon keresztül, Magyarországon keresztül a fiatalok. Ez egy pénzes dolog, de a
magyar államnak nincsenek erre forrásai? Kellene, hogy legyen.

Miért ne lehetne csinálni valamelyik ilyen táborból egy ilyen nagy szórvány tábort,
amit rábízni egy olyan profi – akár cserkész – szövetségre, szervezetre, aki fiatalokkal
dolgozik és ért a fiatalok nyelvén, mert itt is ezt fiatalok csinálják, nem korombeli öreg
emberek, hanem huszonéves egyetemisták. Az egésznek van egy rendszere, és ahogy az
ember nézi azt a honlapot, látja, hogy e mögött van egy struktúra, van egy logika, van egy
elgondolás, és profinak tűnik, a fényképeket elég megnézni. És jókedvű, és ez a lényeg, hogy
magyarnak lenni, az ne egy megvert helyzet legyen, hanem ez egy menő, jókedvű, vidám
tevékenység legyen, legalább egy évben egyszer, amikor abban a szórvány táborban vannak,
és ott erőt kapnak egymásból. Nekem ez egy régi ötletem, amióta először erről a szarvasi
táborról hallottam, és utána utánanéztem, egy régi ötletem, hogy miért ne lehetne a külhoni
magyarság szórvány fiataljainak, gyerekeinek valami hasonlót csinálni. Nincs elég erőforrás
ehhez Magyarországon? Szerintem van, csak el kellene kezdeni.

Ez a program, amin mi gondolkodunk, mindenképpen az oktatási intézmények közötti
projekteket támogatja. Egyébként csángóföldön is ott van a Szent Erzsébet Római Katolikus
Líceum, Gyimesközéplokon, nem fedi le az egészet, pontosan tudom, tehát Moldva egy másik
történet, és a szórvány területeken is nagyon sok helyen nincs magyar nyelvű oktatás, pedig
vannak magyar gyerekek. Én azt hiszem, hogy nekik nem az a megoldás, hogy egy
magyarországi magyar osztályt odaszabadítani, vagy őket beszabadítani egy magyarországi
magyar osztályba, mert egészen másfajta feladatot igényel, mert nem is biztos, hogy tudnak
mind magyarul, már bocsánat! De egy olyan tábort, egy olyan projektet csinálni, ami
kifejezetten a szórvány gyerekeknek van, szerintem realitás lenne, és biztos, hogy ehhez
erőforrást lehetne találni, hogyha itt a fiatal képviselő urak – már elnézést – de ilyen ügyet
elkezdenének nyomni, görgetni, támogatni, biztos, hogy lenne belőle valami. Egyelőre én
nem látom egy másik szinten, hogy lenne, de azt hiszem, ha néhány beleállnak, vagy a
bizottság beleáll, akkor ez egy szép dolog lenne.

A célvonatok kérdése, képviselő úr kérdezte: így van, busszal utazik a többség, de a
célvonatokat is megvizsgáltuk, az ötlet előjött, mert ez egy jó ötlet, és sokkal olcsóbb, és
megint sok mindenkinek jó. A kollégiumi szállások is azért jók, mert ez jó a kollégiumnak, jó
a magyarországi diáknak, tehát a legjobb támogatások a többes támogatási formák, ez is jó
ötlet, de ennek viszont akkor van értelme, hogyha egy kritikus tömeget elér, tehát hogyha a
kimenők száma annyi. Azt néztük, hogy 500 millió forintnál, ez 14 ezer gyerek, és a 14 ezer
gyerek széttevődik egy tanévre, és itt ez nem elég, itt nagyobb számmal kell játszani. Ha a
program tud terjedni, kiterjedni úgy, ahogy mi szeretnénk, tehát a cél az évi 100 ezer körüli,
azaz egy évfolyamnyi, akkor már a megoldás ott, a vonatok, a MÁV bevonása lehetséges.
Egyébként így is be lehet vonni, mert lehet kedvezményt igénybe venni, és az a projektnek
további dolga, ennek az évnek lesz a feladata, hogy milyen kedvezményeket és milyen külön
juttatásokat lehet elérni azok számára, akik a projektben részt vesznek.

Végezetül pedig engedjék meg, annyit mondjak, hogy az Apáczai Közalapítvány
átalakul, tehát ránk is vonatkozik az a kormányhatározat, ami most december 27-én született,
és amely a kormány által alapított közalapítványokat három csoportba sorolja be:
megszüntetendő, úgy marad, ahogy van, illetve nonprofit gazdasági társasággá alakul. Az
Apáczai Közalapítvány először a megszüntetendő körbe került bele. Hogy hogyan, hogyan
nem, ezt most én nem részletezném, de mégis így van, annak ellenére, hogy az van, ami van,
de mégis így van, nem mindig sikerül mindent elintézni, kilobbizni, nem megy minden. Ezt
nem sikerült, de hogy-hogy nem, március 3-án megjelent egy másik kormányhatározat,
amelyik az Apáczai Közalapítványt a nonprofit gazdasági társasággá alakuló körbe sorolta át.
Úgyhogy meg kell mondjam, mi is némi kíváncsisággal várjuk azt, hogy mit hoz a jövő,
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mindenesetre, elnök úrnak válaszolva és lezárva, tehát április végére, rajtunk nem múlik, a
pályázati felhívást mi megcsináljuk, meglesz.

Elnézést, ha kérdésük van bármikor, az a kérésem, hogy – elmondom a
mobilszámomat, vagy inkább elküldöm e-mailben a bizottság tagjainak –, nyugodtan
keressenek meg, és szívesen állok rendelkezésükre.

ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm igazgató úrnak a tájékoztatóját. Azt gondolom,
hogy sokan fogunk élni ezzel a lehetőséggel és személyesen is fogjuk keresni, annál is inkább,
hiszen mindannyiunk több intézményt, illetve civil szervezetet is képviselünk, és ők már
nagyon sokszor megkerestek bennünket az elmúlt hetekben, éppen ilyen kérdéseket tettek fel.

Köszönöm szépen. Én azt gondolom, hogy a következő hónapokban, években biztos,
hogy fogunk még találkozni, hiszen ezeket a témákat újra és újra elő fogjuk venni. Önnek és a
bizottság tagjainak mondom, hogy próbálunk mindig úgy napirendi javaslatot összeállítani,
hogy az egy adott bizottsági ülésen megjelenők, illetve a témák kapcsolódjanak egymáshoz, a
mai ülést is így próbáltuk megszervezni.

Én még egyszer szeretnék köszönetet mondani Halzl József úrnak, illetve Csete Örs
úrnak, hogy eljöttek hozzánk és a tájékoztatót megadták. További jó munkát kívánok!
Köszönjük szépen. Viszontlátásra!

Egyebek

A bizottság részére az egyebeknél szeretném elmondani azt, hogy április 27-ére
tervezzük a kihelyezett bizottsági ülésünket, ami húsvét hétfőt követően, szerdán lenne.
Kárpátaljára szeretnénk megszervezni, és úgy, hogy egy kisbuszt igénybe véve, illetve igény
szerint lehet nagyobb járművet is, de abból indultunk ki, hogy esetlegesen, ha valaki autóval
szeretne jönni, akkor már eleve nem kell egy nagyobb járművet igényelni. Ezért én szeretnék
kérni visszajelzést, hogy az időpont jó-e képviselőtársaimnak. (Közbeszólások: Most jelezzük?
Egy napról lenne szó?) Most jó lenne, ha mindenki jelezné, hogy egyáltalán el tudjuk kezdeni
a tervezést.

Egyébként egy napról lenne szó, hajnalban indulnánk Budapestről. A tervezett érkezés
Kárpátaljára, az első program helyszínére 10 óra, és 10 órától körülbelül délután 4-5 óráig
szerveznénk ott programot. A visszaérkezés ide az esti órákban lenne úgy, hogy akik még
Dél-Magyarországon vagy Nyugat-Magyarországon laknak, azok haza tudjanak utazni.
Kapcsolódva az Apáczai Közalapítvány elgondolásaihoz, ismerkedési est nem lesz, konkrétan
csak a munka.

Megkérdezem, van-e olyan, aki tudja, hogy abszolút nem jó neki. (Nincs jelzés.) Ilyet
nem látok, akkor 27-re próbáljuk ezt szervezni. (Közbeszólás: Nincs akkor plenáris ülés?)
Valószínű, hogy van, de ha lesz is parlament aznap, valószínű szavazás nem lesz, mert akkor
az meglesz a keddi napon.

Tehát akkor elindítjuk a szervezést több helyszínen nyilván, valószínű, hogy
Beregszászot mindenféleképpen meglátogatjuk. Úgy csinálnánk, hogy a megyei
elöljáróságokkal találkoznánk, a magyar szervezetek képviselőivel találkoznánk, lehetőleg
nem hagynánk ki senkit, és utána pedig minimum egy magyar intézményt látogatnánk meg,
de lehet, hogy többet. Az oktatási intézmények közül én gondolom, hogy a Rákóczi Főiskolát
mindenféleképpen, és lehet, hogy még emellett egy szociális vagy egészségügyi intézményt
is, tehát legalább kettőt. (Szávay István: Valamelyik líceumot.) Amennyi az időbe belefér.
Nyilván itt diplomáciai dolgokat is figyelembe kell venni, ezt is próbáljuk úgy szervezni,
hogy lehetővé váljon ez a kirándulás, és ne inkognitóban ülésezzünk benn a konzulátusunk
területén. (Szávay István: Ki fogja szervezni az utat, akihez esetleg lehet majd fordulni?)
Edelényi Zsuzsánna.
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Köszönöm szépen. A jövő heti ülésünkről most előzetest még nem tudnék mondani.
Hogyha jövő héten ülés lesz, az elképzelhető, hogy a hétfői napon kerül sorra.

Köszönöm szépen mindenkinek. További jó munkát kívánok! Viszontlátásra!

(Az ülés befejezésének időpontja: 16 óra 15 perc)

Potápi Árpád János
a bizottság elnöke

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika


