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Napirendi javaslat   
 

1. Állásfoglalás elfogadása a Székely Szabadság Napja alkalmából 2013. március 10-

én, Marosvásárhelyen megtartott rendezvénnyel kapcsolatban (Az Ogy. tv. 15. § 

(4) bekezdése, illetve a HHSZ. 96/B §-a alapján) 

2.  Tájékoztató a Vasárnapi Iskola Alapítvány működéséről  

Előadók:  

Jámborné Benkei Ildikó alapító  

Nagy Éva önkéntes 

3.  Tájékoztató a Calgaryi Magyar Kultúregyesület működéséről  

Előadó:  

Szabó László kultúráért felelős alelnök  

4.  Egyebek 
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Az ülés résztvevői  

A bizottság részéről  

Megjelent  

Elnököl: Potápi Árpád János (Fidesz), a bizottság elnöke 
Dr. Kovács Ferenc (Fidesz), a bizottság alelnöke  
Csóti György (Fidesz)  
Gaal Gergely (KDNP)  
Dr. Hoppál Péter (Fidesz) 
Kalmár Ferenc András (KDNP)  
Szávay István (Jobbik)   
Dr. Szili Katalin (független)  
 

Helyettesítési megbízást adott  

 Ékes Ilona (Fidesz) Csóti Györgynek (Fidesz)  
Kőszegi Zoltán (Fidesz) Potápi Árpád Jánosnak (Fidesz)  
 

Meghívottak részéről  

Hozzászólók 
 

Jámborné Benkei Ildikó alapító (Vasárnapi Iskola Alapítvány)  
Nagy Éva önkéntes (Vasárnapi Iskola Alapítvány)  
Moszkovits János szerkesztő (MR1-Kossuth Rádió)   
Szabó László alelnök (Calgaryi Magyar Kultúregyesület)  
Felföldi Zoltán polgármester (Lakitelek)  
Filep Attila református lelkész (Kisnyégerfalva)  
 
 

Megjelent 
 

Séfel Katalin (Calgaryi Magyar Kultúregyesület)  
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(Az ülés kezdetének időpontja: 13 óra 8 perc) 

Elnöki bevezető, napirend előtti tájékoztató 

POTÁPI ÁRPÁD JÁNOS (Fidesz), a bizottság elnöke, a továbbiakban ELNÖK: Jó 
napot kívánok! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok szeretettel, nagy tisztelettel köszöntök 
mindenkit a Nemzeti összetartozás bizottsága mai ülésén. Elnézésüket kérem a késésért, de 
remélem, hogy ezt a kis csúszást be tudjuk pótolni, ha gyorsan haladunk. 

Szeretném köszönteni bizottságunk két új tagját, Szabó Rebeka képviselő asszonyt, 
függetlent - aki, tartva jó szokásukat, nem jött el a bizottsági ülésre -, és szeretném Gaal 
Gergely urat is bemutatni, illetve köszönteni, aki a KDNP országgyűlési képviselője, és a mi 
bizottságunkat fogja ezentúl erősíteni, és aki Stágel Bence helyét töltötte be a 
bizottságunkban. Jó munkát kívánok, és természetesen Szabó Rebeka képviselő asszonynak 
is. (Gaal Gergely: Köszönöm szépen.) 

Szeretném üdvözölni eddigi alelnök asszonyunkat, dr. Szili Katalin elnök asszonyt, aki 
a Fenntartható fejlődés bizottsága elnöke lett, és így bizottságunk alelnöki tisztségéről le 
kellett mondania, de ezután is az Autonómia albizottságunkat fogja vezetni. Szeretnék neki 
köszönetet mondani az elmúlt években a bizottságunkban végzett alelnöki munkájáért, és itt is 
szeretném megköszönni főleg azt az időszakot, amikor én beteg voltam, és nagyon sokszor 
helyettesített, megpróbált engem pótolni. (Dr. Szili Katalin: Csak helyettesíteni tudtalak, 
elnök úr.) Szeretnék további jó munkát kívánni, és remélem, hogy a továbbiakban is együtt 
tudunk dolgozni a közös célokért. Engedje meg, hogy egy kis virágcsokorral köszöntsem. 
(Dr. Szili Katalin: Ez több mint, amit reméltem, elnök úr. - Az elnök virágcsokrot ad át.) Még 
egyszer köszönöm szépen.  

Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, és mindenkinek, aki tegnap a 
táblaavatáson részt vett, illetve itt volt az ünnepély alkalmából. Akik ezen nem tudtak részt 
venni, szeretném elmondani, hogy az Eszterházy Emléknapok keretében a mi bizottságunk 
terme, tehát a Nemzeti összetartozás bizottsága terme ezután talán az egyik legismertebb 
felvidéki politikus, gróf Eszterházy János nevét fogja viselni. A Rákóczi Szövetség 
ajándékaként Kövér László és Halzl József elnök úr avatta fel ezt a táblát itt, a mi bizottsági 
termünkben. Azt gondolom, ezáltal még inkább predesztinálva vagyunk arra, hogy a 
munkánkat úgy végezzük, ahogy megpróbáltuk eddig is végezni, nemzeti összhangban. Még 
egyszer köszönöm mindenkinek, hogy részt vett ezen az ünnepségen.  

Mint ahogy képviselőtársaim is többször jelezték, illetve közös elhatározásunk, 
kérésünk volt, hogy a nagyköveteket, legalábbis azon nagykövetjelölteket, akik olyan 
országokban fognak missziót vezetni, ahol nagyszámú magyarság él, azokat mi is 
meghallgathassuk, ezt a külügyminiszter úrnak és államtitkár úrnak újból jeleztük, és ezt a 
minisztérium el is fogadta. Tehát a továbbiakban, a későbbi munkánkban a 
nagykövetjelölteket mi is meg fogjuk hallgatni - ezen országok listája ki van osztva, ott van 
önök előtt - a Kárpát-medencei magyarságot érintő kérdésekben, illetve Nyugat-Európa és a 
tengerentúl vezetői jönnek majd el, és hallgatjuk meg őket.  

Napirend elfogadása 

A napirendi javaslat változott ahhoz képest, mint ahogy azt előre kiküldtük, hiszen 
szeretném, ha bizottságunk elfogadna egy állásfoglalást a Székely Szabadság Napja 
alkalmából tartott marosvásárhelyi rendezvénnyel kapcsolatban. Azért állásfoglalás ez, mert a 
bizottság nyilatkozatot nem fogadhat el, azt csak az Országgyűlés teheti meg; műfajában ezt 
állásfoglalásnak nevezi, de gyakorlatilag tartalmában ugyanazt jelenti. Ennyit szerettem volna 
hozzáfűzni a napirend elfogadása előtt. (Szávay István jelentkezik.) Mindjárt szót adok. 
(Dr. Hoppál Péter megérkezik az ülésterembe.) 



 6 

A helyettesítéseket szeretném bejelenteni: Ékes Ilona képviselő asszonyt Csóti György 
képviselő úr helyettesíti, Hoppál képviselő úr időközben megérkezett, és Kőszegi Zoltán 
képviselő urat én magam helyettesítem. Megállapítom, hogy bizottságunk határozatképes. 

Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Az előbb elmondottakhoz szeretnék csak hozzászólni. Nagy örömmel hallgattam 

elnök úrnak a misszióvezetők bizottsági meghallgatásával kapcsolatos tájékoztatóját, annál is 
inkább, mert ez a Jobbiknak volt egy nagyon régi javaslata, és tényleg nagy örömömre 
szolgál. Azt hiszem, ez egy fontos dolog, hogy ebben a bizottságban is meghallgathassuk a 
misszióvezetőket, és tájékozódhassunk arról, hogy hogyan kívánják majd a munkájukat 
végezni, hiszen akár az elszakított területeken, akár az emigrációban élő magyarság számára 
egyáltalán nem mindegy, hogy milyen figyelmet és milyen munkát kapnak az anyaországtól, 
úgyhogy mindenképpen szeretném üdvözölni ezt a döntést.  

Ha jól értem, akkor ez a meghallgatás a főkonzulokra, konzulokra nem vonatkozik 
majd, mert erről is beszéltünk korábban - és ez lenne a kérdésem -, hanem csak a 
nagykövetekre. (Az elnök bólint.) Amennyiben így van, ezzel együtt is ezt mindenképpen 
jónak és helyesnek tartom. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen a kérdést. A nagykövetjelölteket hallgatjuk meg, mielőtt 

elfoglalnák ezt a pozíciójukat. A főkonzulokat nem tudjuk meghallgatni, mert ők a 
hierarchiában a nagykövetek alatt helyezkednek el, de a közeljövőben, tehát még ebben a 
tavaszi időszakban a Kárpát-medencei főkonzulokat egy tájékoztatóra fogjuk hívni, és egy 
tájékoztatót fognak adni az elmúlt években, évben végzett tevékenységükről. Tehát ezt is 
megtesszük, csak ez a tájékoztató műfaja lesz. 

Végül megkérdezem, hogy kik fogadják el a napirendi javaslatot. (Szavazás.) Úgy 
látom, egyhangúlag elfogadta a bizottság. Köszönöm szépen.  

Állásfoglalás elfogadása a Székely Szabadság Napja alkalmából 2013. március 10-én, 
Marosvásárhelyen megtartott rendezvénnyel kapcsolatban  

Ezek után rátérünk a napirendi pontok tárgyalására. Első napirendi pontunk 
állásfoglalás elfogadása a Székely Szabadság Napja alkalmából 2013. március 10-én, 
Masorvásárhelyen megtartott rendezvénnyel kapcsolatban. Ennek szövege kiosztásra került, 
ott van képviselőtársaim előtt. Többen adtak be egyébként szövegtervezetet, melyeket 
felhasználtunk a szöveg összeállításakor, több mondatot átvettünk például Csóti György 
képviselő úr tervezetéből is. Én talán annyit módosíttattam Péterrel ezeken a tervezeteken, 
hogy mivel a cím is ez, és a székely autonómia kérdése nagyon időszerű, ezért ezeket a 
szövegrészeket fókuszáltam a székely autonómiára vonatkozólag, és ez domborodik ki benne. 
Az utolsó bekezdésben viszont leírtuk azt, hogy „A Magyar Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottsága minden rendelkezésére álló törvényes eszközzel támogatja a 
szomszédos országokban élő magyar nemzeti közösségeknek az európai gyakorlattal 
összhangban lévő autonómiatörekvéseit.” A szöveg törzse a székely autonómiával 
foglalkozik, és gyakorlatilag azt tartalmazza, hogy a Nemzeti összetartozás bizottsága ezen 
törekvéseket a maga részéről támogatja.  

Kérdések, hozzászólások 

Megkérdezem, hogy van-e ezzel kapcsolatosan kérdés, illetve kiegészítés. (Jelzésre.) 
Először Szávay képviselő úrnak adok szót. 

 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen.  
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Mindenképpen szeretném üdvözölni ezt a javaslatot, elnök úr, nagyon helyes, hogy 
ezzel foglalkozunk. Módosító javaslatom nincs, kiegészítő javaslatom azonban lenne, és sok 
meglepetést nem fogok szerintem okozni, de javaslom, hogy minden ilyen határozati javaslat 
kerüljön akár bizottságunk, az Országgyűlés, a MÁÉRT vagy a KMKF elé, mi mindig abba az 
irányba szeretnénk elvinni, hogy egy kicsit cselekvő is legyen, ne csak kimondjunk benne 
dolgokat, hiszen egyrészt ezzel kapcsolatban Magyarországnak és a magyar kormánynak is 
komoly feladatai, felelőssége és lehetőségei vannak. Másrészt úgy gondolom, ha 
autonómiáról beszélünk, akkor itt kell utalni arra a nagyon fontos dologra, amely most szóba 
került egyébként miniszterelnök úr és Kelemen Hunor megbeszélésén is a múlt hét pénteken 
első számú prioritásként, ez pedig a regionalizációs törvény, vagy a tervezett régió-átalakítás 
Romániában.  

A következő kiegészítő javaslattal szeretnék élni, és kérem a bizottságot, hogy fontolja 
meg. A harmadik bekezdést folytatná javaslatom szerint a következő mondat, amely egyrészt 
arról szól, hogy „A bizottság támogatja a Székely Nemzeti Tanács, a székelység törekvését, 
amely Székelyföld autonómiáját tűzi zászlajára, összhangban a 8 székelyszékből álló 
egységes székely közigazgatási és fejlesztési régiók kialakításával, továbbá a székely nemzeti 
jelképek szabad használatával.” Szeretném ezt a mondatot a következőképpen kiegészíteni: a 
bizottság felkéri a magyar kormányt, hogy a magyar-román kétoldalú kapcsolatokban és a 
nemzetközi színtéren egyaránt tegyen meg minden lehetséges diplomáciai erőfeszítést 
Székelyföld tervezett feldarabolásának megakadályozása érdekében. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Van-e ezzel kapcsolatosan további kérdés, észrevétel? Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen. 
Elnök Úr! Képviselőtársaim! Mindösszesen egy módosító javaslatom lenne, de 

elöljáróban szeretném én magam is üdvözölni ezt a kezdeményezést, ami Csóti György 
képviselőtársam és elnök úr kiegészítésével elénk került. A negyedik bekezdésben, ahol a 
bizottság elutasítja Székelyföld nemzetiségi arányainak megváltoztatását, ide tennék egy 
kitételt, hogy a közigazgatási határok tervezett, durva megváltoztatását, vagy az átalakítás 
általi durva megváltoztatását. Tehát itt az okot szerintem írjuk bele, és én is üdvözlöm azt, 
hogy a regionális átalakítással is foglalkozzunk, ne csak az autonómiával. Köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Hoppál Péter képviselő úr! 
 
DR. HOPPÁL PÉTER (Fidesz): Az én véleményem is Szili Katalin képviselőtársunk 

véleményéhez áll közelebb, azonban, amit Szávay István mondott, szerintem azt az üzenetet 
pontosan a negyedik bekezdésben lehetne egy betoldással orvosolni. (Csóti György: Eggyel 
lejjebb kellene beletenni.) Eggyel lejjebb, igen. Az István által mondott kritériumrendszer 
nagyjából bele van fogalmazva, de ha ez a mellékmondat odakerül, amit Szili Katalin 
javasolt, akkor mindkettejük kérése megvalósul ezáltal. (Csóti György: Új bekezdésbe kellene 
tenni.) 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Amit Szávay képviselő úr javasolt, az a negyedik bekezdés záró mondata lenne?  
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Elnézést kérek, elnök úr, én azt javaslom, sokkal jobban 

kidomborodik a mondanivalónk, és logikusabb is, ha külön bekezdésbe kerül. Amit Szávay 
képviselő úr javasolt, az a negyedik bekezdés után, külön, egy ötödik bekezdésbe kerüljön, 



 8 

mert ez egy másik dolog. Mi elutasítjuk, és fölkérjük a kormányt, ami már egy következmény, 
ezért kerüljön utána, külön bekezdésbe, és utána jönne a záró bekezdés. 

 
ELNÖK: Tehát ez az egy mondat lesz az ötödik bekezdés, ez a javaslat. 

Megpróbáltam megérteni, köszönöm. 

Határozathozatalok 

Először a módosítókról fogunk szavazni. Szávay képviselő úr megtette a módosítását, 
de nyilván elfogadja úgy, hogy akkor ez az ötödik bekezdés legyen. (Szávay István bólint.) 
Köszönöm. 

Ki az, aki ezt a módosítást, szöveg-kiegészítést így elfogadja? (Szavazás.) Volt-e 
olyan, aki nem? (Nincs jelentkező.) Tartózkodott-e bárki? (Nincs jelentkező.)  

Ezt így elfogadtuk. 
A képviselő asszony, elnök asszony a „durva megváltoztatása” elé a közigazgatási 

határok tervezett megváltoztatását javasolta. (Csóti György: A tervezett átalakítás általi 
megváltoztatása, hogy ne legyen kétszer a megváltoztatása szó.) Péter meg fogja csinálni a 
pontos szöveget, értettük, lényeg, hogy a szövegben benne legyen.  

Ki fogadja így el? (Szavazás.) Mindenki elfogadta. Köszönöm. 
A módosított állásfoglalást kik fogadják el? (Szavazás.) Volt-e olyan, aki nem? (Nincs 

jelentkező.) Volt-e, aki tartózkodott? (Nincs jelentkező.)  
Egyhangúlag elfogadta bizottság az állásfoglalást. Köszönöm szépen a közös munkát.  
Ezt természetesen a sajtónak rögvest ki is fogjuk adni.  

Tájékoztató a Vasárnapi Iskola Alapítvány működéséről - Előadók: Jámborné Benkei 
Ildikó alapító, Nagy Éva önkéntes 

Tisztelt Képviselőtársaim! Kedves Vendégeink! Rátérünk a második napirendi 
pontunkra, amely egy tájékoztató meghallgatása a Vasárnapi Iskola Alapítvány működéséről. 
Előadóink: Jámborné Benkei Ildikó alapító, illetve Nagy Éva önkéntes. A napirendi pontnál 
szeretném üdvözölni Felföldi Zoltán polgármester urat Lakitelekről, Filep Attila református 
tiszteletest Kisnyégerfalváról, a Partiumból, illetve Moszkovits János urat, a „Határok nélkül” 
című műsor szerkesztő riporterét. 

Melyiküknek adhatom meg először a szót? (Jámborné Benkei Ildikó jelentkezik.) 
Benkei Ildikó alapító. Elnök asszonynak szólíthatom? 

Jámborné Benkei Ildikó alapító (Vasárnapi Iskola Alapítvány) előadása 

JÁMBORNÉ BENKEI ILDIKÓ alapító (Vasárnapi Iskola Alapítvány): Alapítónak 
inkább, elnök úr. 

Köszönöm szépen, hogy meghívtak ide, és elmondhatom a mondandómat. Köszönöm 
a tisztelt elnök úrnak, alelnök asszonynak és a kedves tagoknak, és szeretettel köszöntöm a 
vendégeket, az általam meghívott vendégeket is, és a későbbiekben mondanám, hogy kit, 
miért hívtam, és miért szeretném, ha esetleg kérdést tennének föl nekik. 

Egy nyolcéves alapítványt szeretnék a figyelmükbe ajánlani, de nem pusztán a 
figyelmükbe ajánlani, nem pusztán támogatást kérni, hanem azt szeretném javasolni 
megfontolásra, hogy ez egy olyan kezdeményezés, amit intézményesíteni lenne érdemes, mert 
egyfajta bölcsek köveként, vagy Aladdin lámpájaként magában rejti a szórványhelyzet 
megoldásának a lehetőségét. Nem túlzás, higgyék el nekem, nem túlzás, amit mondok, és nem 
azért, mert a Vasárnapi Iskola Alapítvány 50 önkéntese vagy ez a szervezet képes lenne 
megoldani az asszimilációt, a népesség fogyatkozását és a többi, hanem mert olyan 
információk birtokába tud jutni maga a szervezet - és nemcsak ez az 50 ember -, amely 
információhalmazra ráépíthető nagyon-nagyon sok minden a legszélesebb körben, kezdve az 
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oktatástól, mint vasárnapi iskola - ami a létünk, az alapunk -, egészen a gazdasági dolgokig. 
(Elindul a vetített számítógépes prezentáció.) 

Miről is van szó? Nyolc évvel ezelőtt, a gyászos népszavazást követően a tenni akarás 
mozgatott engem, és vitt olyan irányba, hogy tegyünk valamit, próbáljunk meg segíteni ennek 
a jóvátételében. Rájöttem arra, hogy nagyon-nagyon nagy a segíteni akarás itt belföldön, csak 
teret kell adni ennek a segíteni akarásnak, és nagyon-nagyon nagy a tere a határon túl, ahová 
mehet ez a segítő szándék. Mi tehát a Vasárnapi Iskola Alapítványon belül összekapcsoljuk a 
segíteni akarást, és ott pedig a fogadókészséget. Munkánk lényege, hogy tanárok indulnak el, 
önkéntesek a határ innenső oldaláról, a határ közeli településekről, de nem vasárnap, mint 
ahogy a nevünkben van, hanem szombaton, viszont alkalomadtán vasárnapra is kint 
maradnak, és foglalkoznak a gyermekekkel általában a gyermek istentisztelet keretében - erről 
majd Nagy Éva kolléganőt kérem, hogy a szakmai részről részletesebben beszéljen -, és 
mennek olyan falvakba, ahol igény van rá. Van, amelyik színmagyar falu, van, ahol már csak 
néhány magyar él, és visznek olyan programokat a magyar nyelvre, a magyar irodalomra, a 
magyar mese- és mondavilágra, a magyar történelemre alapozva, amit nagyon sok kézműves 
foglalkozással, táncházzal kiegészítve emészthetővé tesznek szombatonként a gyermekeknek, 
azoknak, akik bejönnek, és hajlandók azzal foglalkozni, hogy a szórványmentés alanyaivá 
tegyük őket.  

Ez a munka aztán nagyon nagy távlatokat nyit, ugyanis a kolléganőink - 50-en vannak 
jelenleg, köztük van, aki már 8 éve végzi ezt a munkát, és van, aki frissen kapcsolódott be - 
olyan információkra tesznek szert, ami kamatoztatható minden területen. Például 
bekapcsolódnak a falunapok szervezésébe, visznek kulturális programot, de ha épp egy 
gyógyszerre van szükség, akkor a következő út során magukkal viszik azt. Viszik a 
szemléltetőeszközöket, hogy a gyerekek az általános iskolában ne a szlovák vagy a román 
betűformákat nézzék naphosszat, évszámra a falon, hanem nézzék a magyart és a többi, és a 
többi. Támogatják a tehetséges gyermekeket, anyagilag is kiemelik őket, és megszervezik a 
módját, hogy hova menjenek továbbtanulni. Tehát olyan tevékenység ez, mely nagyon-
nagyon szerteágazó. De tudunk abban is segíteni, hogy hol, milyen gazdasági potenciál van, 
hol vannak aktivizálható tagok, helyben aktivizálható emberek, akikre rá lehet építeni egy 
programot, és hol számíthatunk az egyházra, hol másokra.  

Azt gondolom, ha én nyolc éve újságíróként 50 embert tudok mozgatni - vagy legyünk 
szerényebbek, 30-at, akik maximálisan vihetők -, akkor, ha ezt intézményesíteni lehetne, amit 
nagy tisztelettel kérek megfontolni a bizottságtól, és nagyban művelni, akkor ez a fajta 
önkéntes munka eljuthatna valamennyi olyan településre, ahol magyar él, nemcsak a Kárpát-
medencében, hanem azon is túl. Ugyanis a Kárpát-medencén túlról is van megkeresésünk, 
Ljubljanából, Brünnből is van érdeklődés arra, hogy menjünk, segítsünk, és vagy egy működő 
vasárnapi iskolát támogassunk meg a szaktudásunkkal, tanmenetünkkel, jelenlétünkkel, vagy 
indítsunk el valamit. Tehát én úgy vélem, hogy megérné ez a dolog az intézményesítést, és 
egy hatalmas nagy sajtópropagandával - ezért kértem meg Moszkovits János kollégámat, 
hogy jöjjön el, mondja, hogy ne csak én támasszam ezt alá -, megfelelő sajtóhátszéllel 
hatalmas nagy teret tudnánk ennek adni, és valóban összefoghatnánk a világ magyarságát ily 
módon, hogy teret adnánk az önkénteseknek a segítségre, és ott pedig a fogadókészség 
meglenne.  

Hogy munkánk hogyan illeszkedik bele a határon túli különböző projektekbe, arról 
Felföldi Zoltán, Lakitelek polgármestere, a Mezőségi Őrzőkör vezetője tud majd 
felvilágosítást adni. Ők is ott vannak a határon túl, ők kollégiumokba fogadják be a 
gyerekeket, és őrzik, mentik őket, és ismerik a munkánkat. De volt alkalmunk egy 
jótékonysági bálnak közös kedvezményezettjei lenni, onnan az ismeretség. Azt el kell még 
mondanom, hogy ő volt az, aki a nehéz időkben anyagilag is mellénk állt, az alapítvány mellé, 
és nem azért, mert neki olyan jól ment, hanem azért, mert talán megérezte, hogy milyen súlya, 
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jelentősége van a munkánknak. Ez egy picit vészharang is, hogy íme, vannak olyan 
időszakok, amikor még egy ilyen nemes kezdeményezés is az anyagiak áldozatául eshet, mert 
volt olyan időszak, amit, azt hittem, hogy túl sem élünk, de túléltük, és itt vagyunk.  

Támogatóinkat ebben a munkában azért sorolom föl, hogy lássák itt is a sokrétűséget. 
Felvidéken az MKP részéről Ladányi Lajos szervezte meg a helyet nagy szakértelemmel és 
hozzáértéssel, hogy hová mehetünk, Erdélyben a református egyház képviselőjeként Vetési 
László. A segítségünk Délvidéken az ottani Magyar Pedagógus Szövetség és Nagy Margit, 
Muravidéken pedig Kepe Liliék a Magyar Kulturális Intézettel, illetve Horváth Ferenc. Tehát 
kapcsolatban állunk ily módon is az ottani abszolút hiteles magyar szervezetekkel, akikkel 
együttműködve végezzük a munkánkat, állandó - ha úgy tetszik - kontroll alatt is, hiszen 
visszajelzésekre nekünk is szükségünk van, de arra is szükségünk van, hogy lássuk, értelmes-
e, van-e értelme annak a munkának, amit végzünk, vagy nincsen.  

Gyakorlati oldala is van ennek, mert ők segítenek nekünk ott előkészíteni a helyet, 
ahová aztán mehetünk, és utazhatunk; az érintettek közül Filep Attilát hívtam meg. Ők olyan 
értelemben érintettek, hogy Attila Kisnyégerfalva, a partiumi csodás kis település 
lelkipásztora, és kértem, mondja el önöknek, ha kíváncsiak rá, hogy mit jelent egy kis faluban, 
egy településen az, hogy ott megjelenünk, és rendszeresen megjelenünk, visszük azt az 
üzenetet, hogy itt vagyunk, számolunk veletek, és együtt vagyunk, segítünk, ha szükséges. És 
még egy dolgot elmondanék, azt, hogy Kisnyégerfalván működik az a tanító néni, aki egy 
szem tanítónő a faluban, tehát nem tudott ma itt lenni velünk, de aki nálam sokkal jobban 
megfogalmazta ennek az alapítványnak a célját.  

Amikor egy esti beszélgetésen mi azt elemezgettük, hogy mire jó ez a vasárnapi 
iskola, mire jó, hogy a kollégák rendszeresen idejárnak, és néztük, hogy a gyerekek már 
bátrabban beszélnek magyarul, és kevesebb román szót vegyítenek a beszédükbe, erre azt 
mondta Erzsike, hogy már épül az új magyar iskolánk. Erre azt mondtam, igen, jó lenne azt 
hinnünk, hogy ez valóban a mi érdemünk, mire Erzsike nagyon komolyan rám nézett, és azt 
mondta, igen, eljöttetek hozzánk, mellénk álltatok, mi bátrak lettünk, és mertük követelni a 
jogainkat. Nagyjából erről szól ez a Vasárnapi Iskola Alapítvány, amit tehát szeretnék a 
figyelmükbe ajánlani, hogy intézményes formában vigyék, vagy ha úgy tetszik, vigyük 
tovább. 

Megkértem Dorottyát, és segítségével közreadtunk támogatói leveleket, melyeket 
ajánlok szíves figyelmükbe. Egyrészt a határ innenső oldaláról írták, Wantara Gyula 
polgármester úr Békéscsabáról, aki nagy-nagy ismerője a mi munkánknak, ugyanígy a karcagi 
önkormányzat jelenlegi és korábbi vezetője, aki leírta röviden, hogy mit és hogyan lát 
bennünk jónak, és ajánl figyelemre méltónak. A határon túlról Kiss Márton atya levelét tettem 
még mellé, aki egy árvaházat vezet, és mi segítjük az ő munkáját, valamint Böjte Csaba 
testvér, atya levelét - akit nem kell itt bemutatni -, hozzá is járunk rendszeresen 
Nagyszalontára. És azért, hogy a reformátusok se maradjanak ki, Sós József gyantai tiszteletes 
úr levelét olvashatják, ahová szintén nagyon régóta járunk. Tehát ezt szeretném még a 
figyelmükbe ajánlani, és ha megengedik, átadom a szót Nagy Évának, aki a szakmai háttérről 
mondana önöknek néhány szót. Közben, amit látnak a képernyőn, azok csak életképek, 
hangulatképek, betekintés a mi munkánkba. Nagyon szépen köszönöm.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Önnek adom meg a szót (Nagy Éva felé), hogy folytassa. 

Nagy Éva önkéntes (Vasárnapi Iskola Alapítvány) kiegészítése 

NAGY ÉVA önkéntes (Vasárnapi Iskola Alapítvány): Köszönöm szépen én is a 
meghívást. Néhány gondolatban szeretném elmondani azt a nyolcéves munkát, amit mi 
végzünk a Karcagi Református Gimnázium tanáraiként a Belényesi-medencében.  
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Az első néhány évben csak Belényesbe és Várasfenesre jártunk, az utóbbi 2-3 évben 
pedig Körösjánosfalvára és Belényessonkolyosra is, viszont a nyári táborokon mind a nyolc 
falu, illetve település gyerekeit megismerjük, és mind a nyolc település gyerekeivel 
foglalkozunk. A foglalkozás gyakorlatilag két részből áll: van egy úgynevezett elméleti rész, 
amikor egy kicsit a tudásukat próbáljuk felfrissíteni, olvastatjuk a gyerekeket, magyar 
kultúráról, magyar irodalomról beszélünk, történelmi ismereteket ismételünk át. Ezeket 
általában a hónapokhoz kötjük, tehát az adott hónapban lévő egyházi, nemzeti ünnepeknek 
megfelelően készülünk föl, és viszünk anyagot a gyerekeknek.  

A második része, ami jobban tetszik a gyerekeknek, amivel be lehet vonzani a 
gyerekeket, az a kreatív foglalkozás, amikor az adott ünnepkörhöz kapcsolódóan készítünk 
valami kézműves dolgot, összeragasztunk, hajtogatunk, vagy - most szombaton voltunk kint -, 
kokárdát készítünk. Négy éves kortól 14 évesig jönnek egyszerre, és vegyesen a gyerekek. A 
nagyon kicsikkel ilyen dolgokat még nem nagyon tudunk csinálni, nekik például színezőt 
szoktunk vinni, de többször előfordult már, hogy meg voltak sértődve, hogy nekik csak 
színezőt adunk. Ők is azt akarják csinálni, mint a nagyok, ezért olyankor oda kell melléjük 
ülni, és velük is hajtogatni kell, meg ragasztani.  

A nyelvi táborban viszont már több lehetőségünk és több időnk is van. Ott már 
hosszasabb programokat is tudunk csinálni, vagy időigényesebb programokat, mint például 
karkötőszövést, gyöngyfűzést, vagy ilyen például az íjászkodás, a néptánctanulás, a színdarab 
elpróbálása és a záró napon való előadása, mézeskalács-készítés, agyagozás. Tehát próbálunk 
ilyen dolgokat is a gyerekek figyelmébe hozni, és megtanítani őket rájuk. Ebben nagy 
segítségünkre vannak a tiszteletes urak, akik nemcsak a szervezésben segítenek nekünk, 
szólnak a gyerekeknek, értesítik őket, hanem aktívan ki is veszik a részüket a nyári táborokból 
is például. Magát a keretet is ők biztosítják, tehát az áhítatokat és az egyházi jelleget, illetve 
az előadásokat, de a gyerekekkel való foglalkozásokban is részt vesznek, és segítenek nekünk. 

Egy-egy alkalommal közel 50 gyerek van nálunk a négy településről, de van, amikor 
csak 20-30-an vannak. Tehát nem mindig ugyanazok a gyerekek jönnek el, ez a nehézsége és 
a szépsége is a programnak, hogy sosem tudjuk, hogy éppen az 5-6 éves korosztály lesz 
többségben, vagy épp a nagyobbak, a 12-14 éves korosztály gondolta úgy, hogy most eljön 
hozzánk. Tehát nagyon-nagyon sokrétű készülést igényel, és ezért hálás is vagyok a 
kollégáimnak, akik ezt bevállalják, és a nyolc év alatt csak 3-4 olyan hónap volt, amit 
kihagytunk, mert például az időjárási körülmények miatt nem tudtunk menni.  

Amit még nagyon szeretnék kiemelni, az az, hogy nálunk ez már több lett, mint 
egyszerű tanítási folyamat, oktatás - ahogy Ildikó is mondta -, hiszen már ezer szállal 
kapcsolódik Karcag és a Belényesi-medence egymáshoz. Mint kiderült, száz ezelőtt Győrffy 
István, aki karcagi születésű néprajzkutató, járt a Fekete-Körös-völgyi medencében, és most, 
száz évvel később már mi is visszük tovább ezt a kapcsolatot. Az egyik vállalkozó ott egy 
tájházat hozott létre, a Győrffy István Táj- és Népismereti Otthont, ahol a foglalkozásainkat 
tartjuk most már, és nem olyan körülmények között, mint eddig, hanem egy felújított 
épületben. Korábban sajnos előfordult, hogy a magyar iskola tantermében voltunk ugyan, de a 
fatüzeléses kályhára a gyerekek kellett, hogy rakják a fát, hogy a háromórás foglalkozás 
végére ki ne hűljön a terem, és ne fázzunk. 

Ez a támogatás abban is meglátszik, hogy most már barátságok is alakultak, és 
nemcsak köztünk és az iskola pedagógusai között, hanem a város vezetése és a helyi 
lelkészek, a helyi szülők és gyerekek között is. Például kétévente Karcagon megrendezik a 
tűzoltók által szervezett szavalóversenyt, és minden alkalommal a Fekete-Körös völgyéből is 
jönnek gyerekek. Vagy például rendszeresen vannak látogatóink és vendégeink a karcagi 
birkafőző fesztiválon, és akkor fehér asztalnál le tudunk ülni, és át tudjuk beszélni az elmúlt 
egy év problémáit, gondjait, a továbblépési lehetőségeket. Mi már ezt is nagy eredménynek 
tartjuk, hogy ilyen kapcsolatok kialakultak, és talán ennek köszönhetően körülbelül 50 
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Belényes-környéki barátunk Karcagon tette le a magyar állampolgársági esküt, úgyhogy 
ennek is nagyon örültünk, hogy ránk gondoltak.  

Készítettem egy kisfilmet, ami elvileg magától indul, de ha nem, akkor elindítom. 
(Elindul a vetített számítógépes prezentáció.) A képek alapján, ha van kérdésük, szívesen 
válaszolok. Az elején a Fekete-Körös-völgyi tájképet igyekeztem bemutatni. Valahányszor 
Várasfenesről visszamegyünk Belényesbe, ezeket a hegyeket látjuk, a Pontos-kőről Belényest, 
és turisztikai szempontból a várasfenesi Béla-várat, amit tényleg akár kirándulásként is 
javasolok mindenkinek.  

Karácsonyi cipősdoboz-akció látható, amit az iskolánk gyerekei gyűjtenek, és kiviszik 
minden évben a fenesi, belényesi, sonkolyosi és jánosfalvi gyerekeknek, és kollégák 
Békéscsabáról, Karcagról. Egy kiutazás alkalmával véletlenül összefutottunk a karcagi MOL-
kúton Varga Mihály miniszter úrral, aki szintén tudja, hogy mit végzünk itt. 

Amiről nem beszéltem - a kreatív foglalkozásokról igen -, hogy minden alkalommal 
például a két foglalkozástípus között a gyerekeket megvendégeljük kis uzsonnával. Az 
olvasást nagyon fontosnak tartjuk, ugyanis nehezen ismerik például a magyar évszámokat, 
mert van, aki román iskolába, román osztályba jár, ezért nehezen olvas. Látszik, hogy a 
kézműves-foglalkozással be tudjuk őket vonzani; mint kiderült, a technikaórájuk, a rajzórájuk 
nem feltétlenül erős. A néptánc, a népi játékok nagyon-nagyon tetszenek a gyerekeknek, és a 
gipszfestésről még nem beszéltem. Köröstárkányban például hagyomány a bútorfestés, ezt a 
nyári táborban minden alkalommal megmutatjuk a gyerekeknek. Ő Dobos polgármester úr 
lánya, aki a segítségünkre volt, az íjászkodásban segít nekünk. A tiszteletes urakról is 
igyekeztem egy-egy képet hozni, akik tényleg aktívan részt vesznek a kirándulástól kezdve a 
kreatív foglalkozásokig, az áhítatok megtartásában.  

A képen az egyik nyári tábor résztvevői láthatók, ahol körülbelül 50-60 gyerek van az 
első táborban, és a rá két hétre a második táborban ugyanannyi gyerek, hiszen most már 
akkora nagy az érdeklődés, hogy egyszerre nem bírjuk megszervezni a tábort, így 
kettébontottuk korosztály szerint. Csuhéból készítünk különböző dolgokat, agyagozunk, a 
kicsikkel gyurmázunk, mert nekik az agyagozás talán nehezebb. A támogatóink, a kinti segítő 
család van a képen, ők a nyaralójukat ajánlják fel, így minden évben ott tudjuk tartani a 
táborainkat, és a messzemenőkig segítenek bennünket. Itt láthatók a lelkészek, akik kijárnak, 
és előadásokat is tartanak. Néhány kép van a gyerekekről, karácsonyi képek, az árvaházból és 
az idősek otthonából is egy kép. Most is látszik, hogy milyen kicsik ezek a gyerekek, de már 
évek óta járnak hozzánk, és reméljük, hogy a későbbiekben is tudunk hozzájuk menni. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm. 
Megkérdezem, hogy ki szeretné folytatni. (Jelzésre.) Parancsoljon! 

Moszkovits János szerkesztő (MR1-Kossuth Rádió) kiegészítése 

MOSZKOVITS JÁNOS szerkesztő (MR1-Kossuth Rádió): Jó napot kívánok! 
Moszkovits János vagyok, a Kossuth Rádió „Határok nélkül” című műsorának a szerkesztője. 
Mi évek óta figyeljük, és beszámolunk a Vasárnapi Iskola Alapítvány tevékenységéről, 
nemcsak azért, mert Ildikó a kolléganőnk, hanem azért, mert nálunk, a közszolgálati 
médiában a szórványügy elsődleges a „Határok nélkül” című műsorban. Több ízben 
kolléganőm is elkísérte őket, tehát Ildikón kívül még ment valaki interjút, riportot készíteni, 
és az ott lévő kollégáink is több ízben beszámoltak, tehát a Kárpát-medencében dolgozó 
kollégáink, tudósítóink.  

Tudni kell, hogy úttalan utakon járnak az önkéntesek, és bár ebből itt most nem 
látszott ez, mert vidám képeket láttunk, de végigdolgozzák a hetet, és ezek után elmennek, két 
napig kint vannak, keményen dolgoznak, utaznak, majd utána visszajönnek dolgozni. Tehát az 
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intézményesítés mellett az szólna, hogy kiegészítené a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
tevékenysége az egyébként hatékony kormány-erőfeszítéseket, mint amilyenek a külhoni 
óvodák éve volt, vagy amilyen idén a külhoni kisiskolások éve, vagy a Határtalanul! program, 
illetve illeszteni lehetne a tevékenységüket az ottani magyar szervezetek tevékenységéhez. 
Még egyszer hangsúlyozom, hogy olyan helyekre jutnak el az önkéntesek, ahová anyaországi 
ember ritkán, ami nagyon fontos, mert visszaadják annak a maroknyi embernek a 
magyarságba vetett hitét, és a presztízsét annak, hogy magyarok. Képzeljék el, hogy például 
románokkal vagy szerbekkel vannak körülvéve ezek a kis falvak, és már csak idő kérdése 
lenne, ha nem kapnák meg ezt a segítséget, hogy beolvadjanak. Kevés szóval próbáltam 
többet érvelni.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
A bizottsági ülésünkön jelen van Szabó Ágnes asszony, aki az ausztráliai Adalaide-

ben él, és szintén ilyen vasárnapi iskolában magyar nyelvet, illetve kultúrát tanít, s jelezte, 
hogy szeretne hozzászólni a napirendi pont keretén belül, ezért hadd adjam meg most önnek a 
szót. 

Szabó Ágnes (Ausztrália, Adelaide) kiegészítése 

SZABÓ ÁGNES: Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást és a lehetőséget 
arra, hogy beszélhessek arról, amit mi végzünk Ausztráliában. Elöljáróban abból indulnék ki, 
hogy mi nem követeljük még a jogainkat, hanem szeretnénk megtalálni a jogainkat, és 
keressük azt az intézményesített kapcsolatrendszert, mellyel együtt tudnánk működni, hogy a 
Magyarországon belüli szervezetek és az iskolánk közötti együttműködés létrejöhessen.  

Nagyon röviden el szeretném mondani, hogy a mi iskolánk éppen most, az idén lesz 
30 éves az abból a szempontból, hogy intézményesített, tehát államilag elfogadott iskola. Az 
iskola egy pár évvel előtte alakult, de 1983-ban lett intézményesítve. Iskolánk egészen 
mostanáig arra épült, hogy az elsőgenerációs gyerekeket tanítsuk magyar nyelvre, most 
azonban egy óriási változáson megy keresztül, mert elvileg fogynak a gyerekek. Ezt 
egyébként én nem írom alá, mert egy kis marketinggel, reklámmal nagyon sok gyereket be 
tudnánk hozni a rendszerbe, de erre például nekünk nincs lehetőségünk, mert az iskolában 
mindenki önkéntesen dolgozik a saját erejéből, a saját költségein, és én ebbe beleveszem azt 
is, hogy az autó költségét a tanárok fizetik, és nálunk nagyok a távolságok. 

Jelen pillanatban az iskolánk olyan szempontból is átalakulóban van, hogy bevontuk a 
cserkészetet, illetve a néptáncoktatást. Nálunk szombaton történik a tanítás, tehát a szombati 
iskolán belül 3 órában tanítunk, és mindegyik foglalkozásnak egy-egy órát adunk. Nálunk 
ugyanaz a tapasztalat, hogy a gyerekek legjobban a kézműves foglalkozásokat szeretik, illetve 
a táncot, népi kultúrát, tehát azon keresztül lehet őket a legjobban tanítani.  

Jelen pillanatban az iskolánkban négy pici gyerek van, ezalatt 8 hónapostól 4 évesig 
értem a gyerekeket, 9 gyerekünk van jelen pillanatban, akiket alsó tagozatosoknak, és 4 
gyerekünk van, akit felső tagozatosnak nevezünk, egy érettségizőnk van, két középiskolásunk, 
és itt jön be még egy nagyon érdekes fordulat, amit az idén, tapasztalunk, hogy egyre több 
felnőtt próbál csatlakozni a magyar nyelv tanulásához. Jelen pillanatban 6 felnőttünk van, 
akik nem feltétlenül olyan felnőttek, akiknek magyar háttere van - ez is egy érdekes dolog -, 
hanem egész egyszerűen a nyelvtanulás szempontjából is csatlakoznak. Miért lényeges ez? Én 
ezt azért tartom nagyon lényegesnek, és itt megint csatlakoznék Benkei Ildikóhoz, hogy 
amióta megvan a lehetőség arra, hogy a második, harmadik generációsok - most már azt sem 
mondom, hogy fiatalok -, megkaphassák a magyar állampolgárságot és a magyar útlevelet, 
azóta óriási érdeklődést mutatnak a magyar nyelv tanulása iránt.  

Ahol problémánk van még, azonkívül, hogy a marketing elég nehezen megoldható, az 
az, hogy megnéztem a létszámot éveken keresztül, és mindig 20-24 között volt, tehát nem 
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változik, ugyanakkor tudom, hogy nagyon sok fiatal családdal, gyerekekkel együtt kiérkezett 
Ausztráliába az elmúlt években, és szeretnék a gyerekeiket taníttatni a magyar nyelvre, de 
Adelaide-től távol vannak, ami azt jelenti, hogy 30 kilométeren kívül vannak. Amit mi 
szeretnénk megoldani, és keressük az együttműködést, az az, hogy az úgynevezett városon 
kívüli gyerekeket, felnőtteket, tanulókat hogyan tudjuk elérni.  

Végül egy érdekes dolgot hadd jelentsek most be, hogy a legelső interneten keresztüli 
oktatást a múlt héten kipróbáltuk, és én azt hiszem, hogy ebben egy óriási megoldás lehet, 
ahol csatlakozhatnánk például az alapítványhoz. Ezalatt azt értem, hogy nem feltétlenül 
kiutazásról beszélek, hanem valamiféle együttműködést én maximálisan látnék ebben. 
Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Polgármester úr jelezte az ülés elején, hogy szintén hozzászólna. Parancsoljon! 

Felföldi Zoltán polgármester (Lakitelek) kiegészítése 

FELFÖLDI ZOLTÁN polgármester (Lakitelek): Köszönöm a szót, elnök úr. 
Elnök Úr! Alelnök Úr! Képviselő Hölgyek és Urak! Ildikó nem könnyű feladatot 

osztott rám, hogy helyezzem el az ő tevékenységüket a szórványpolitikában, ami egy 
nemzetpolitikai kérdés, de azt gondolom, hogy ezek a szervezetek a szó szoros értelmében, a 
napi gyakorlatban, a terepen nemzetpolitikát csinálnak. Ahogy említette, magam is egy másik 
szervezetben hasonló témában működöm, mi Csángóföldről hozunk kisgyerekeket olyan 
mezőségi falvakba, ahol csángógyerekeknek hiányában a magyar iskola már megszűnt volna. 
Ott bentlakásos kollégiumot létesítünk, és egyrészt a magyar iskola megmarad ezekben a 
falvakban, másrészt ezek a csángógyerekek, akik sokszor, amikor odaérkeznek, magyarul sem 
tudnak, néhány év alatt magyar oktatáson és nevelésen mennek keresztül. De nem erről 
akarok beszélni, hanem arról, ami közös ezekben a kezdeményezésekben.  

Nekünk az az alapelvünk, hogy a szórványt elsősorban a szórványban kell 
megmenteni. Mi a szórványra nem úgy tekintünk, mint amely demográfiai utánpótlása lehet 
akár a tömbmagyar területeknek, akár az anyaországi területeknek. Természetesen vannak 
fokozatok, mert a legjobb, ha ott marad, de ha elmegy, akkor menjen be tömbbe, és ha oda se, 
akkor maradjon inkább a Kárpát-medencében; tehát vannak fokozatok, de ezek inkább 
kényszerű megoldások. A szórványban mi szórványként gondolkodunk, és nem azért, mert 
nem vagyunk tisztában az egyébként katasztrofális demográfiai adatokkal, amit minden falusi 
tiszteletes el tud mondani, ha leteszi a keresztelési meg a temetési statisztikát, hanem azért, 
mert azt gondoljuk, hogy vannak olyan cselekvési lehetőségek, amelyekkel ezt a szórványt 
egy generációra még legalább meg lehet tartani. Egyrészt 30 év alatt sok minden történhet, 
másrészt 30 év múlva a következő generáció majd gondolkodik, hogy hogyan oldja meg ezt a 
problémát, de mintegy 30 évre ezt mi valószínűleg fönn tudjuk tartani.  

Ehhez két dolog kell: az egyik, amit megfogalmaztunk, hogy próbálunk ezeknek a 
szórványban született magyar embereknek egy olyan intézményi struktúrát biztosítani, 
amelyben a bölcsőtől a koporsóig magyar intézményrendszerben tudnak mozogni, ugyanis a 
demográfiai csatát nem a születéseknél veszítjük el. Természetesen katasztrofálisak a születési 
adatok, de a többségi nemzeteknél is katasztrofálisak a születési adatok, és elvándorol 
mindenki, de ami minket külön sújt, az az asszimiláció. Ha ki tudunk építeni egy olyan 
intézményrendszert - az Ildikóék is ott fogták meg, és mi is ott fogtuk meg, ahol kezdődik a 
történet, tehát a kisiskolásoknál -, ha ki tudunk építeni egy olyan intézményrendszert, 
amelyben aztán a szakiskolán keresztül, az elhelyezkedésen át, a civil szervezeteken keresztül 
tényleg a koporsóig magyar intézményrendszerben tud mozogni, akkor ez lehet egy 
megmaradási záloga a szórványnak. 
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A másik, hogy a szórvány természetesen életképtelen 20, 50, 100 fős közösségekben, 
ezért érdemes lenne szórványközpontok kialakításában gondolkodni, ahol hosszú távon annyi 
magyar ember élhet, dolgozhat, működhet egy szórványközpontban, mely hosszú távon egy 
közösség fennmaradását biztosítja, és tulajdonképpen ezeket a gondolatokat próbálják az ilyen 
civil szervezetek megvalósítani. Pusztán arra kívánnám a tisztelt bizottság figyelmét felhívni, 
amivel egyébként valószínűleg az itt ülők tisztában is vannak, hogy nagyon sok ilyen 
kezdeményezés van, de ezek, mint valami kis patakocskák, szanaszét folynak, és sokszor a kis 
patakocskák a sivatagban egészen egyszerűen kiszáradnak. Azt gondolom, hogy mi csináljuk 
a terepen a nemzetpolitikát, de a nagypolitikának - legyen az akár az Országgyűlés Nemzeti 
összetartozás bizottsága, legyen az akár a magyar kormánynak a nemzetpolitikával foglalkozó 
szerve -, ez egy lehetőség és egy feladat is, hogy ezeket a szanaszét futó kis patakokat 
valahogy összefogják - mert nemcsak mi vagyunk ketten -, és megakadályozzák, hogy a 
sivatagban ezek a vizek elszikkadjanak, hogy megpróbáljuk ezt valahogyan összerakni.  

A civil szervezetek részéről, én úgy látom, hogy van készség valamiféle pozitív 
összefogásra, és ennek a kezdeményezésnek a segítésére lenne igény a mi részünkről, a civil 
szervezetek részéről a tisztelt magyar kormányzat és a Magyar Országgyűlés illetékes 
bizottsága irányába. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és nyilván, a kérdésekre adandó 
válaszokkal állunk rendelkezésre. 

 
ELNÖK: Nagyon szépen köszönöm.  
Képviselőtársaimnak adnám meg a szót, de előtte Gaal Gergelyt névnapja alkalmából 

is köszöntöm, és sok boldogságot kívánok! (Gaal Gergely: Köszönöm szépen.) Elnök asszony 
jelezte az imént, nem az enyém az érdem. 

Először alelnök úr, utána Kalmár Ferenc képviselő úr. 

Képviselői kérdések, észrevételek, reflexiók 

DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen.  
Nagyon örülök, hogy napirenden van a Vasárnapi Iskola Alapítvány tevékenységének 

a bemutatása, mert én nyíregyházi polgármesterként sem ismertem korábban ezt a 
tevékenységet, amit nagyon fontosnak, és támogatásra érdemesnek gondolok, ezért konkrét 
kérdéseim is lennének. Én mindig forszírozom az önkormányzati kapcsolatrendszert a határon 
túl, ami nálunk is nagyon fejlett, bár nem szórvány, és nekünk Eperjes, Munkács, Ungvár, 
Beregszász, Szatmárnémeti a testvérvárosaink, viszont ezt a rendszert is be lehetne kapcsolni 
az intézményesítésbe, illetve rengeteg testvériskolai kapcsolatrendszerünk van, bár általában a 
szatmáriak jönnek hozzánk. Tehát fontosnak tartom én is, hogy ez fenntartható legyen, mert 
valóban egymás mellett mennek el dolgok, és fontos, hogy ne száradjanak ki ezek a patakok, 
folyócskák. 

A másik, amit gondoltam, hogy nem tudom, az alapítvány alapító okirata milyen 
tevékenységi körre terjed ki, mert nálunk Szabolcsban például a Kárpátalja, ami csak velünk 
határos, kiemelt kapcsolódást jelent, ugyanakkor a szatmári rész is, tehát érdemes lenne ezt is 
megvizsgálni.  

A civil szervezetekkel kapcsolatban annyit tennék hozzá, hogy Nyíregyházán 460 civil 
szervezet van, és van egy civil házunk, mely nagyon aktív. Biztos vagyok benne, hogy néhány 
civil szervezetet érdekelne a dolog, és szívesen bekapcsolódnának, de rengeteg olyan 
nyugdíjas pedagógus is van, aki biztos vagyok benne, hogy szerepet is vállalna. A 
testvérvárosi kapcsolatnál arra is gondolok, hogy a kinti iskolákból, például 
Szatmárnémetiből, vagy Beregszászról, Munkácsról is meg lehetne valósítani, és biztos, hogy 
egy összefogással lehetne ezt erősíteni a szórványban.  
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Ugyanakkor még megkérdezném, hogy milyen pályázatokon indultak, és nyertek 
támogatást, mert érdemes lenne ezt is áttekinteni, és ebben is az önkormányzatok, a civil 
szervezetek szerepe, konzorciumok létrejötte fontos lenne.  

Még egy dolgot akartam javasolni, de már elhangzott, Éva mondta, ez az internet 
bekapcsolása, mert ezen is érdemes lenne elgondolkodni. Viszont leginkább az a kérdés, 
hogyan képzelik el az intézményesülést, és miben tudunk mi ebben, mint bizottság segíteni, 
illetve engem, mint polgármestert külön is érdekel ez az elképzelés. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Összevárjuk a kérdéseket, és utána kérjük a válaszokat. Most Kalmár Ferenc képviselő 

urat illeti a szót. 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm a szót.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Képviselőtársak! Tisztelt Vendégeink! Először is tessenek 

megengedni, hadd fejezzem ki meghatottságomat és elismerésemet azért a munkáért, amit 
önök csinálnak. Azt hiszem, hogy elsősorban köszönettel tartozunk önöknek ezért a munkáért, 
hiszen a mai világban, amikor az emberek többnyire az önző érdekeiket követik, és a pénz 
dominál, akkor önök képesek arra, hogy a hétvégeket feláldozva a családjuktól távol 
legyenek, és másokat tanítsanak csak azért, hogy a magyarságot tartsák a szórvány 
településeken. Talán azért is jobban megérintett ez engem, mert én magam brassói vagyok, és 
életem első 30 évét ott éltem le, úgyhogy tudom, mit jelent, mert én magam is az Egri 
csillagokon tanultam meg magyarul olvasni, hiszen román iskolába jártam.  

Ezt a munkát mindenképpen tisztelet kell, hogy övezze, én úgy gondolom, mert 
hozhatunk mi itt bármilyen döntést a parlamentben, megszabhatjuk a kereteit egy-egy 
tevékenységnek - ami persze nagyon fontos, hogy legyen kerete egy-egy tevékenységnek -, de 
aztán ki kell tölteni ezt a keretet, és ha ezt a keretet nem tölti be senki a terepen, akkor hiába 
van a keret, úgyhogy ezért az önök munkája nagyon fontos. Én azt kérem önöktől, hogy 
folytassák ezt a tevékenységüket, és mi megpróbálunk segíteni, ahogy csak bírunk. Sajnos 
egyre nagyobb területekre kellene szétteríteni ezt a munkát, hiszen sajnos egyre nagyobb 
területeken szórványban él a magyarság a Kárpát-medencében. 

Nem tudom, hogy a Bethlen Gábor Alaphoz fordultak-e, de az lehet egy olyan 
finanszírozási lehetőség, mely intézményesíthetné ezt a munkát. Úgy gondolom, hogy ebbe az 
irányba nekünk, mint nemzetpolitikai bizottságnak feltétlenül mozdulnunk kell, és segítenünk 
kell ezt az intézményesítést, hiszen ahogy hallottuk, így lehet megtartani a magyarságot még 
egy generációra, vagy lehet, hogy többre, és fékezni, vagy megállítani az asszimilációt, mert 
ahogy tetszett mondani, aki időt nyer, az életet nyer - van egy ilyen magyar mondás -, és nem 
lehet tudni, hogy mit fog hozni a jövő.  

Én mindig azt szoktam mondani, akár mint kereszténydemokrata politikus is, hogy 
igenis, a magyarságságnak van keresnivalója a Kárpát-medencében, a határokon kívül is, 
hiszen mint kereszténydemokrata, és mint hívő ember azt mondom, hogy addig, amíg a 
Szűzanya Csíksomolyóra hív minden évben Pünkösdkor, addig minket nem hagyott el a jó 
Isten. Pedig ez a Kárpát-medencének a legkeletibb részén van, mégis összefogja a 
csángóságot és az erdélyi magyarságot is, úgyhogy ezt a munkát mindenképpen csinálni kell, 
és erre az internet, a Skype nagyon fontos és nagyon jó eszköz lehet.  

Elnök úr, engedje meg, hogy itt arról is szóljak két szót, mert ilyenkor újra és újra 
eszembe jut, milyen fontos dolog, hogy ezt a bizottságot létrehozta a parlament. Amíg ez a 
bizottság nem jött létre, az ilyen dolgok tárgyalásának nem volt terepe, nem volt hol tárgyalni. 
A külügyi bizottsághoz tartoztak a nemzetpolitikai kérdések, ahol Japántól kezdve egészen 
Amerikáig minden porondra került, többek között ez is, de ez nem egy többek között téma, 
hanem egy fontos nemzetpolitikai téma, amivel foglalkozni kell, ezért nagyon-nagyon fontos 
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dolog, hogy ez a bizottság létrejöhetett, ahol órákon keresztül tudunk erről beszélni, és előre 
tudjuk vinni a dolgokat. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Igen, megvan az az előnyünk, hogy minket még érdekel is a téma.  
Szili Katalin elnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr.  
Képviselőtársaim! Kedves Vendégek! Kapcsolódva képviselőtársamhoz, aki 

köszönetét fejezte ki, én ezt a köszönetet megismétlem, viszont szeretném elismerésemet is 
kifejezni Benkei Ildikó asszonynak, és valamennyi önkéntesnek - ezt kérem, hogy 
tolmácsolják -, illetőleg a Magyar Rádiónak, hiszen mindig elgondolkodom azon, hogy mi a 
nemzetpolitikában a lehető legszebb célokat megfogalmazhatjuk a magyarság megtartásáért, 
ha egyszer nincs, aki ezt a végeken végrehajtsa. Ez az elismerés azért is különleges, és 
különös kell, hogy legyen, mert alapvetően nem a feladatokból fakad, hanem egyszerűen egy 
önként vállalt olyan küldetés - és azt hiszem, nem is elég szofisztikált, ha ezt mondom -, ami 
valóban szükséges ahhoz, hogy tényleg az optimista forgatókönyvet lássuk magunk előtt, mert 
mi valóban szeretnénk ezer év múlva is itt maradni ezen a földön, nem egy vagy két 
generáción keresztül. Ha csak arról beszélünk, ami a nyelv megtartását, kultúránk megőrzését, 
hagyományaink tiszteletét jelenti, ugyanakkor a hétköznapokban ezt nem fordítjuk le arra, 
hogy hogyan adjuk át a következő generációknak, akkor én azt gondolom, hogy ez írott 
malaszt és vágyálom marad. 

Éppen ezért gratulálok elnök úrnak ahhoz is, hogy ezt napirendre tűztük, hiszen ezzel 
teremthető meg az a közös tudás is, hogy hogyan tudunk mi közösen akár abban, amit önök 
megfogalmaztak, az intézményesítésben, akár a finanszírozásban támogatók lenni. Nyilván, a 
lehetőségeinket és alapvetően leginkább a kormány irányába tett jelzéseinket is figyelembe 
véve én azt szeretném kérdezni Benkei Ildikó elnök asszonytól, hogy mekkora összegből 
gazdálkodnak évente, mert ez itt nem került szóba, és mekkora lenne az igény arra, hogy 
legalábbis ezen a szinten, de esetlegesen, ha intézményesítjük, akkor ezt bővítve működtetni 
lehessen közös hasznunkra. Kaptak-e eddig, és ha igen, honnan kaptak támogatást? Szoktak-e 
pályázni? És van még egy kérdésem, mert számomra ebből a szórólapból csak az derül ki, 
hogy önök nem közhasznú alapítvány… (Jámborné Benkei Ildikó: De igen.) Ha közhasznú 
alapítvány, akkor viszont szeretném kérdezni, hogy az egy százalék felajánlható-e önöknek, 
amelyről most fogunk dönteni, mert magam is szívesen támogatom az egy százalékommal a 
kezdeményezésüket, és ezt ajánlom képviselőtársaimnak is, amikor a személyi jövedelemadó-
bevallást teszik. Köszönöm szépen, elnök úr. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Csóti György képviselő úr! 
 
CSÓTI GYÖRGY (Fidesz): Köszönöm a szót, elnök úr, és nagyon köszönjük ezeket a 

beszámolókat is, mert meghatottság nélkül tényleg nehéz szólni erről. Szívből gratulálok 
Benkei Ildikónak, valamennyi munkatársának és valamennyi önkéntesnek, aki ezzel 
foglalkozik, mert azt hiszem, hogy ehhez hasonló - legalábbis az én ismereteim szerint - csak 
kettő van, amit ezen a szinten lehet megemlíteni, a Válaszút Kallós Zoltán Alapítvány és 
Böjte Csaba atya tevékenysége. Bevallom férfiasan és szégyenkezve, hogy nem ismertem ezt 
a Vasárnapi Iskola Alapítványt, ezért azt javaslom tisztelettel, hogy nagyobb publicitást 
kellene adni a tevékenységüknek. Tudom, hogy ez részben, vagy nagyrészt pénzkérdés is, de 
biztos, hogy maga az esemény, illetőleg maga a tevékenység megérdemli azt, hogy szerte a 
Kárpát-medencében tudjanak róla. Nyilván, ez segítség is lenne, tehát vissza fog jönni az a 
befektetett pénz, ami a publicitásra befektetésre kerül, mert az adakozás majd jobban 
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megnyílik, ugyanis sokan támogatnak ilyen ügyeket, másfelől az iskolába való beiratkozás, a 
bekapcsolódás is szélesebb lehet az elcsatolt területeken.  

És egyetértek Szili Katalin képviselőtársammal, hogy ne csak egy generációra 
tervezzünk, ne csak kettőre, hanem mindenkorra tervezzünk, és ennek záloga a bizottság 
albizottságának tevékenységi körében lévő autonómiakérdés. Szent meggyőződésem, ha a 
teljes körű és tényleges autonómiát biztosítani tudjuk az elcsatolt területeken élő magyar 
nemzeti közösségeknek, tehát a személyi elvű, a kulturális és a területi autonómiát, illetve 
ezek kombinációját, akkor hosszú távon tervezhetünk, és megmaradhatunk a Kárpát-
medencében, és azt, hogy ez nem sikerül, ilyen szempontból zárjuk ki. Köszönöm szépen, és 
még egyszer szívből gratulálok, sok sikert és további jó munkát kívánok! 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. 
Szávay képviselő úr! 
 
SZÁVAY ISTVÁN (Jobbik): Köszönöm szépen. 
Tisztelettel üdvözlöm én is kedves mindannyiukat, és természetesen magam is csak az 

elismerés hangján tudok szólni arról a munkáról, amit önök végeznek. Számomra nem volt 
már teljesen ismeretlen az alapítvány neve és munkája, de nagyon jó és hasznos volt ez a 
tájékoztató, amit hallhattunk önöktől, és azt hiszem, hogy kicsit minket is megerősített ennek 
az ügynek a fontosságában. Nekem van némi személyes élményem, kötődésem is a 
Belényesi-medencéhez, ahhoz a területhez, amit kiemeltek, mert egyrészt a tavalyi évben 
magam voltam az egyik szónoka a köröstárkányi megemlékezésnek. Ez az a terület, amelynek 
a magyarsága tényleg többet szenvedett, és vérrel is áldozott az 1919-es román 
megszállásnak, ezzel együtt ez a 8 falu mégis tartja a magyarságát. Arról nem is beszélve, 
hogy ez egy csodálatosan szép környék egyébként, ezért ajánlom mindenféle érdektől 
mentesen képviselőtársaim szíves figyelmébe a magyarremetei Turul Panziót, ahová nyáron 
fogunk menni. Ezt csak azért mondtam, mert mi magunk ott fogunk eltölteni néhány napot, 
ebből a szempontból is segítve az ott élőket, akik ebben a vállalkozásban, ebben a munkában 
részt vesznek. 

De túl a Belényesi-medencén, maga az alapgondolat, a vasárnapi oktatás egy 
kiegészítő tevékenység, és ha nem is tudja pótolni, de legalább valamennyire megpróbálja 
betölteni a magyar iskolák hiánya keltette űrt. Ezzel kapcsolatban lenne egy-két kérdésem is, 
és ne vegyék rossz néven, ha a kérdéseim esetleg negatív oldalról közelítenek. Érdekelne, 
hogy milyen tapasztalataik vannak a román vagy akár más hatóságokkal, akár az egyházakkal 
kapcsolatban, hogy mennyire tapasztalható ellenállás, gáncsoskodás ezzel a munkával 
szemben, esetleg ezen már túl vannak, vagy nem is tapasztaltak ilyet? Illetve a szülők vagy a 
családok részéről egyöntetű-e ennek a munkának az elismerése vagy a támogatása? Érzik-e a 
magyar szülők azt, hogy ha egyszer nincs lehetőség, vagy csak messze van a magyar iskola, 
akkor ide adják a gyereket, hiszen bizonyára jó társaságban vannak, és biztosan jól tudják 
magukat ott érezni, és talán jobban is érzik ennek fontosságát, ha látják ezt a szülők. 
Másrészről pedig, túl azon, hogy meghallgattuk ezt a tájékoztatót, van-e olyan dolog, amiben 
úgy gondolják, hogy a bizottság a segítségükre lehet, akár erkölcsi vagy bármilyen támogatást 
nyújthat, vagy a rendelkezésre álló nyilvánosságot felhasználhatja az önök munkájának a 
támogatásához. Köszönöm. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Alelnök asszony! 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Elnök úr, elnézést kérek, hogy ismételten szót 

kértem, de kicsit kapcsolódva Szávay képviselőtársamhoz, szeretném közben Szabó Ágnes 
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asszonynak is megköszönni az Adelaide-i kiegészítést, és azzal, hogy ön most éppen idehaza 
tartózkodik (Szabó Ágnes felé), meg tudtuk ragadni az alkalmat, és hallhattuk, hogy egy távoli 
országban, az ott élő magyarság számára a nyelv megőrzése tekintetében mi az, amit önök 
tettek. Ezt is szeretnénk megköszönni, mert ezek ma talán a legfontosabbak számunkra, és azt 
hiszem, hogy ezzel a Nemzeti összetartozás bizottsága egy olyan missziót vállalt fel, ami túl a 
közös tudáson tényleg azt a közösségi ethoszt is jelenti, amit számunkra a nemzet jelent. 
Lehet, hogy földrajzilag távolinak tűnik, mégis azt hiszem, hogy nagyon közeli az a probléma, 
amivel önök küzdenek, úgyhogy nyilvánvaló, ezért is szeretnénk egyrészről a köszönetünket 
kifejezni, másrészről pedig a segítségünket ajánlani. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Én pedig szeretném figyelmükbe ajánlani Szabó Juliskáékat Csernakeresztúrról, az is 

egy kiváló és remek hely (Derültség.), de folytathatnánk a sort, azt gondolom.  
Komolyra fordítva a szót, a magam nevében is szeretném megköszönni az alapítvány 

működését. Előttem nem volt teljesen ismeretlen ez az alapítvány, hiszen Benkei Ildikó 
figyelemmel kíséri a mi munkánkat, és mind ő, mind a „Határok nélkül” beszámol a bizottság 
munkájáról, és általuk nagyon sok mindent megtudhattunk erről az alapítványról, úgyhogy, 
amikor a mi támogatásunkat is kérik ahhoz, hogy a médiában még többet szerepeljenek, azt 
gondolom, önök tudják a legjobban tenni ezt a tevékenységet.  

Egyébként pedig az elmúlt időszakban, az elmúlt néhány évben - azt nem mondom, 
hogy a kormányváltás óta, de azóta határozottan, viszont már előtte is - a szórvány egyre 
inkább megjelent a közmédiumokban, ami egy nagyon-nagyon jó irány. A következő, március 
26-i ülésünkön fogunk ezzel részletesebben foglalkozni, hogy hogyan jelenik meg a szórvány, 
egyáltalán a nemzetpolitika hogyan jelenik meg a közmédiumokban, és a szórvány kiemelten 
hogyan jelenik meg ebben; ez nagyon-nagyon fontos tevékenység, úgy gondolom. 

Többen érintették a támogatáspolitikát. Tudjuk azt, hogy a magyar kormány 
elsősorban a Bethlen Gábor Alapon keresztül tudja támogatni a civil egyesületek 
tevékenységét, és azt is tudjuk, hogy különböző programok, így például a Kőrösi Csoma 
Sándor-program, illetve a Balassi Intézet különböző programjai hasonló tevékenységet 
folytatnak. Nyilvánvaló, hogy a kormány programjai, illetve támogatása csak egy kiegészítés 
ezen civil szervezetek működésében, vagy fordítva, tehát nagyon-nagyon fontos ennek a civil 
szférának a határon túli magyarság megtartása érdekében végzett tevékenysége.  

Amikor arról beszélünk, hogy egy-két generációra, vagy addig meg kellene őrizni a 
magyarságot, mielőtt beolvadna a többségi társadalomba, akkor szerintem mindig úgy kellene 
gondolkozni, mint ahogy a kezdő síelőnek, amikor tanítják. Amikor odaállítják a lejtő szélére, 
akkor nem a mélybe kell tekintenie, mert akkor elretten, talán el sem mer indulni, és talán 
befejezni a síelést egy életre, hanem az első egy-két fordulót kell csak megtennie, csak 5-10 
méterre nézzen előre, és amikor ezt a két-három fordulót megtette, rájön arra, hogy ebből áll 
az egész hegy, csak végig kell csinálni. Nyilván, könnyű ezt így elmondani, ugyanakkor 
nehéz megtenni, de valóban, ez a tevékenység ehhez hasonlatos. 

A támogatáspolitikáról, egyáltalán a támogatásokról: néhány évvel ezelőtt, ha jól 
emlékszünk, a digitális táblákra mintegy 10 milliárd forintot lehetett elnyerni a pályázatok 
során. Abban az esztendőben, lehet, hogy az össz nemzetpolitikai célokra is 10 milliárd forint 
jutott, és ma nagyságrendileg tizenegynéhány millió forint van arra, amit mi a nemzetpolitika 
területén a különböző célokra tudunk fordítani. Tehát sajnos még a mai magyar pályázati 
rendszerben, egyáltalán az intézményi rendszerben is elmondhatjuk azt, hogy egyszerre van 
jelen az óriási pazarlás, és mellette az anyagi szűkösség. Olyan célokat határoztunk meg 
néhány évvel ezelőtt, olyan dolgokra írtunk ki pályázatot, amire nyugodtan mondhatjuk, hogy 
bődületes badarság, de mindenki pályázott rá, mert mindenhol lehetett találni egy-két olyan 
célt, aminek a megvalósítása jó volt. És bár 10 millió forintot elnyertünk, de mellette 100 
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millió forintot ki kellett dobnunk, illetve, tudtuk, hogy azt a pénzt el fogják valakik lopni, de a 
10 millió forintért megírtuk, és beadtuk ezeket a pályázatokat.  

Viszont úgy gondolom, hogy még erre a célra is lehetne elnyerni különböző pályázati 
pénzeket, illetve például különböző TÁMOP-os pályázatokat. Most állítjuk össze a következő 
hét év kritériumrendszerét, a célrendszerét most fogalmazzuk meg, ezért egyre inkább bele 
kellene illeszteni a gondolkodásba és a célrendszerbe ezeket a dolgokat, a határon túlra nyúló 
együttműködéseket, a civil szervezetek együttműködését, az egyházakkal való 
együttműködést. Nem biztos, hogy konkrétan nemzetpolitikai célokat kell megfogalmazni, 
hanem az élet minden területéről kell célokat venni, a sporttól kezdve az egyházakig mindent, 
és úgy kell kiírni ezeket a pályázatokat, hogy az ilyen alapítványok, egyesületek meg tudják 
pályázni, mert ezekre tényleg milliárdok vannak. Ugyanakkor azt látjuk, mint ahogy ez az 
alapítvány is - bár nem előlegezem meg Ildikó válaszát -, hogy anyagi szűkösséggel küzd, 
mint a többiek, és ha nem lennének sokszor a kisnyugdíjasok, a szerény anyagi lehetőségekkel 
élő emberek ezrei, akik az ilyen célokat támogatják, akkor bizony, ezek az alapítványok sem 
tudnák a tevékenységüket kifejteni, és lehet, hogy ezek a gyerekek sem iratkoznának be 
ezekbe a vasárnapi iskolákba. 

Végül még egyszer szeretném önöknek megköszönni a munkájukat, és azt, hogy ilyen 
magasztos célt tűztek ki. Sokszor nem is tudják a programban résztvevők, hogy milyen célt 
fogalmaznak meg, illetve látnak el, de köszönjük, hogy ezt önök végzik. A kérdésem pedig az 
lenne, polgármester kollégámhoz csatlakozva, hogy a pályázatokat mennyire tudják igénybe 
venni, egyáltalán a mai pályázati rendszerben látnak-e olyan lehetőségeket, amiket igénybe 
tudnak venni ilyenkor? Illetve tudják-e önök a maguk eszközeivel szorgalmazni a különböző 
fórumokat, hogy a következő hétéves ciklusra olyan célrendszert határozzanak meg, ami 
beilleszthető önök által is. Köszönöm. 

(Jelzésre.) Tessék, parancsoljon! 

Jámborné Benkei Ildikó alapító (Vasárnapi Iskola Alapítvány) válaszadása 

JÁMBORNÉ BENKEI ILDIKÓ alapító (Vasárnapi Iskola Alapítvány): Kezdem talán 
a leglényegesebbel, hogy hogyan működünk, és hogyan képzelem el az intézményes 
működtetést. Talán meglepő lesz, de nem éri el a négymillió forintot az éves működésünk, 
mely nagyrészt abból teremtődik meg, hogy a Szerencsejáték Zrt. nagy támogatónk. 
Pályáztunk a Nemzeti Együttműködési Alapnál, annak még nem ismerem az elbírálását. 
Biztos vagyok benne, hogy nagyon-nagyon sok pályázatot írnak ki, és pályázhatnánk, de 
nálunk az a nagy baj, hogy vagyok én, mint alapító, egy újságíró, egy nagycsaládos, egy 
nagymama, tehát az én kapacitásom nem elég arra, hogy sokkal nagyobb szabásúvá tegyem 
ezt a projektet. Mint egy know-howt szeretném átadni, hogy vigyék tovább, legyen erre egy 
intézmény, egy szervezet, bárki, aki fölkarolja, ahol az alkalmazottak képesek arra, hogy 
végighívják az önkénteseket, hogy hogy vagytok, hova mentek, és a meglévő önkéntes 
hálózatunkat alkalmasnak találom arra, hogy a bővülést hálószerűen ők maguk elkezdjék 
tovább vinni. 

A mostani önkénteseink, akik már nyolc éve, vagy 1-3 éve bizonyították, hogy 
önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik ezt a munkát, és magas színvonalon, 
ugyanis mi, az alapítvány csak az útiköltséget és a kézműves foglalkozást tudjuk fizetni, tehát 
arra tudom ily módon előteremteni a pénzt. Ők alkalmasak, képesek lennének arra, hogy a 
környezetükben toborozzanak, majd egy pár év múlva, amikor a környezetükben frissen 
toborzottak is bizonyították, hogy erkölcsileg és minden szempontból megfelelőek, így 
tudnánk tovább terjeszkedni egy sajtópropaganda útján például, ha ezt a bizottság fölvállalná, 
és fantáziát látna benne, ami egy hatalmas sajtókampánnyal bővíthetné, vagy nagyobb 
szabásúvá tehetné a dolgot.  
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A magam erejéből, önkéntesként, még egyszer mondom, tudok működtetni egy ekkora 
lélekszámú alapítványt, de ebben sokkal több van, ezért szeretném, ha valamiféle 
intézménybe kerülne bele. Mi például nem tudjuk a honlapot megfelelően működtetni, mert 
nincs rá emberünk, és a könyvelés is örök gondot okoz, mert könyvelőt se fizethetek, ha 
egyszer az önkénteseinknek nem fizetünk. Ezer meg egy pályázat van, de én nem tudom 
megírni. Ezek miatt az apróságok miatt, ami persze nem apróság, mert ezen múlik a működés, 
szeretném én azt, hogy valamiféleképpen intézményesüljön a dolog, vegyék ki a kezemből, és 
csinálják nagyban, hogy sokkal nagyobb szabású lehessen.  

Nagyon röviden igyekszem válaszolni a kérdésekre is. Az utazásokkal és a gyönyörű 
tájjal kapcsolatban annyit mondanék el, hogy én azon igyekszem újságíróként - ahol 
lehetőségem van -, hogy például a Partiumot és a határ közeli területeket is bevonják a 
Határtalanul! pályázat úti céljai közé. Ezt több-kevesebb sikerrel végzem, és van olyan utazási 
iroda - a székesfehérvári, amelyik éppen a jótékonysági bált szervezte nekünk -, amelyik már 
a Partiumba és a most még kevésbé divatos helyekre is szervez utakat. Az Utazás Kiállításon 
megjelentek ők is, remélem, hogy sikerrel.  

Hogy a román hatóságok hogyan néznek minket? Semmi bajunk nincsen a román 
hatóságokkal. A vegyesen lakott falvakban - és ez a többség - sokszor román gyerekek is 
eljönnek a foglalkozásainkra, és cigánygyerekek is eljönnek, még akkor is, ha nem értik a 
szavunkat. Megbeszéltem a kolléganőkkel, ezzel nincs semmi baj, nyugodtan jöhetnek, de 
mivel a magyar szórványt igyekszünk menteni, az bizony előfeltétel, hogy más nyelven nem 
beszélhetünk, hanem igyekezzenek ők elsajátítani valamennyit, legalább, hogy értsék, hogyan 
hajtsák azt a papírt. Tehát nyitott kapukkal, nyitott ajtóval várjuk őket, és nyilván, ennek 
köszönhetően még semmiféle konfliktus nem volt.  

A helyi pedagógusokkal előfordult konfliktus, de megérttettük velük, hogy nevünkkel 
ellentétben nem iskola vagyunk, nem vasárnapi és nem iskola, hanem egyfajta 
magyarságismeretet viszünk nekik. Úgy szoktam mondani, hogy ami nekünk helyből 
megadatik, mert a határ innenső oldalára születtünk, abból kívánunk átvinni egy csokorra 
valót, hogy nekik is jusson. Ilyenformán a legteljesebb nyitottság van bennünk, tehát nem 
tapasztaltunk negatívumot sem a román részen, sem máshol, szerb részen sem. Viszont az egy 
kicsit mellbevágó volt - Délvidékre úgy járunk, hogy alkalmanként, meghívásra egy-egy 
bemutató foglalkozást tartunk inkább, hiszen Nagy Margiték megoldják ezt szépen -, hogy 
amikor kimentem a foglalkozásról, az előtérben a szülők egymással szerbül beszéltek. Tehát 
vannak ilyenek, hogy mi bent igyekszünk, hogy a gyerek magyarul beszéljen, és amikor kijön, 
már a szülők is szerbül beszélnek. (Közbeszólás: A szórványok szórványa ez a terület.) A 
szórványok szórványa, így van, és lehet, hogy ez is azt mutatja, ha előbb elkezdtük volna ezt a 
munkát, már talán az anyuka és az apuka sem szerbül beszél odakint.  

Nagyon szépen köszönöm mindnyájuknak a dicsérő szavakat, és örömmel fogjuk 
továbbítani a kollégáknak. A publikációk megjelennek rólunk a Nők Lapjában, a 
Pedagógusok Szakmai Lapjában, és elsősorban nálunk, a Magyar Rádióban, de való igaz, 
hogy ezt még valahogyan bővíteni kellene, amiben az a nehéz, hogy a szórvánnyal 
kapcsolatban is úgy érzik az emberek, hogy ahhoz úgyis mindenki ért, hiszen miért ne értene. 
A szórványkérdés újságírói részről is egyrészt nagyon nagy empátiát igényel, másrészt 
tájékozottságot. Az én anyagommal kapcsolatban is előfordult olyan megjegyzés a Magyar 
Rádióban, hogy ha Romániában román kenyeret eszel, beszélj románul. Ezeket most már ki 
kell szűrnünk, hogy véletlenül se foglalkozzanak olyanok, olyan megközelítésben a témával, 
ami mélységesen bántja az ott élőket, és ellentétes mindnyájunk elképzelésével, érdekeivel.  

Az ausztrál kolléganőt sok szeretettel üdvözlöm, és természetesen mindenféle 
együttműködésre nyitottak vagyunk. Nem biztos, hogy csak internetes formában tudjuk ezt 
megvalósítani, ugyanis mi tartunk nyári táborokat is. A dél-amerikai szórvánnyal 
kapcsolatban Kunckelné Fényes Ildikóval beszélgettünk egyszer arról, hogy a hazájuktól 
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ennyire távol élőknek éppúgy szükségük van arra, hogy megismerjék Magyarországot, a 
Kárpát-medencét, és személyes tapasztalataik legyenek, de egy hétvégére, egy-két hétre ők 
nem tudnak ideutazni. Ezért mi arról beszélgettünk, és szerintem van kapacitásunk arra, hogy 
akár hosszabb időre is, nyári tábor formájában, és kellő anyagi megalapozottsággal segíteni 
tudjunk abban, hogy akár hosszabb időre is eljöhessenek. (Szabó Ágnes: Amikor itt nyár van, 
Ausztráliában tél.) Illetve nehéz, igen, mert amikor nálunk nyár van, ott tél, de tábor 
formájában tudunk segíteni, ha jó ez a kinti kollégáknak. 

A pályázatokon tehát indultunk, csak erre sincsen kapacitásunk, és ide is ember 
kellene, aki szakszerűen, hozzáértően csinálja ezt.  

Nyíregyháza egy fájó pontunk. Az természetes, hogy ahol az önkormányzattal szoros 
az együttműködés, ott szárnyalni tudunk, mint például Karcagon, de ezt Békéscsabáról 
ugyanígy elmondhatom, viszont például Debrecennel sem sikerült kapcsolatot kialakítani, 
Nyíregyházával ugyanígy nem. Ezzel nem akarok senkire mutogatni, lehet, hogy ez is csak 
azt jelzi, hogy kicsi a kapacitás az alapítvány vezetése részéről, és ez is csak azt mutatja, hogy 
sokkal intenzívebben kellene keresni a kapcsolatokat.  

A jogosítványunk valamennyi határon túli területre szól, tehát nincs korlátozás. 
Kárpátalján nagyon régen jártam már ilyen szempontból, amikor kerestem a helyeket, hogy 
hol van fogadókészség, mert azért az a mechanizmus, hogy először mindig én utazom, ott 
elrendezem a dolgokat, és utána indulnak a kollégák. Kárpátalján is hatalmas a 
fogadókészség, várnának minket, de ott, abban a térségben a határ innenső oldaláról nem 
tudtunk elindulni annak ellenére, hogy kiállítást is vittünk Nyíregyházára, mert van két 
fotókból álló, a munkánkat bemutató kiállítási anyagunk, amit tudunk mozgatni, ezt vittük, de 
sajnos nem volt nagy visszhangja. Ez nem az ottaniakat minősíti, lehet, hogy mi csináltunk 
valamit rosszul, ezért nem tudtunk még elindulni abba a térségbe, ahová talán a leginkább 
kellene mennünk. 

A tájjal és a helyben maradással kapcsolatban még annyit befejezésképpen - ha 
mindenre válaszoltam -, hogy fő szempontunk az, hogy a helyben maradást támogassuk olyan 
formában is, hogy a kiutazó szakképzett pedagógusaink rányitják a gyermekek szemét 
szülőföldjük szépségeire, legyen az a népi kultúrájuk, egy környékben lévő híres régi fa, több 
száz éves fa, várromok és a többi. Ezeket is beépítjük a programba, hogy alapvetően ismerjék 
meg, és szeressék a szűkebb és tágabb környezetüket, hogy ilyenformán is erősítsük bennünk 
az otthon maradás igényét. Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Polgármester úr, parancsoljon! 

Felföldi Zoltán polgármester (Lakitelek) válaszadása, reagálása 

FELFÖLDI ZOLTÁN polgármester (Lakitelek): Elnök úr, köszönöm a szót.  
Nem akarok hosszú lenni, csak két kérdésre hadd reagáljak, illetve Ildikóra is kicsit 

ráerősítenék, és miután elhangzott, hogy konkrétan milyen javaslatok, igények vannak, 
szeretnék ilyen irányban is javaslatot tenni.  

Az egyik Szávay képviselő úr kérdése volt, hogy a szülők hogyan állnak ehhez a 
dologhoz. Nagyon sok motiváció van, amiért egy gyereket magyarul taníttatnak, és a 
legkevesebb az, aki a magyarságát szeretné megőrizni. Mondanék néhány olyan prózai 
dolgot, mint például hogy kap egy szelet kenyeret a gyerek; vagy éppen vigyáznak rá; vagy 
Csángóföldön például úgy kell kimenekíteni a gyerekeket az olyan környezetből, ahol az 
emberré válás esélye nulla, és inkább elhozzuk; vagy azt mondja az alkoholista szülő, hogy 
menj, fiam, legalább nem kerülsz pénzbe. Tehát sokféle motiváció van, de a szülők részéről a 
tudatosság, hogy maradjunk magyarok, és legyen a gyerek magyar, az én tapasztalatom 
szerint ez a legkevésbé jellemző. Nem mondom, hogy nincs ilyen, de mindenesetre csak egy 
kis rész. 
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A másik, amit alelnök úr kérdezett, hogy hogyan képzeli el egy ilyen civil szervezet az 
intézményesülést, itt arra szeretném felhívni a figyelmet - és ráerősítenék Ildikóra -, hogy itt 
6-8-10 éve működő civil szervezetekről beszélünk, melyek egyik oldalról tekintve nagyon 
szép munkát végeztek, a másik oldalról tekintve viszont egy helyben topognak, mert egészen 
egyszerűen képtelenek növekedni. A gyakorlatban ez úgy néz ki, hogy például a vállalkozók, 
mérnökök, újságírók, és sorolhatnám, éjfél és éjjel kettő között egy-két e-mailt elküldenek a 
támogatóknak, kibontják éjjel fél 2-kor a levelet, amit éppen a NAV-tól kaptak, mert 
valamivel éppen szekálják őket, aztán azt odadobják a kályhapadkára, hogy majd holnap 
megnézik, végül aztán elsikkad, mert nincs rá adminisztratív kapacitás. Közelében sincs egy 
ilyen szervezet egy olyan kapacitásnak, hogy például egy TÁMOP-os pályázatot el tudjon 
készíteni és le tudjon menedzselni.  

És még egy dolog, hogy sokan, sokféle összefüggésben szoktuk Böjte Csabát 
hivatkozni, én egy mondását idézném, amit hallottam egyszer a rádióban. Böjte Csaba azt 
mondta, hogy biztosan van Magyarországon egymillió ember, akinek Erdély fontos, és ha ez 
az egymillió ember csak száz forintot rászán erre a témára, az már százmillió forint, és nem az 
a baj, hogy nincs az országban százmillió forint - és nem a kormánytól kell százmillió forint -, 
hanem az a struktúra, amelyik ezeket a száz forintokat összegereblyézi, nincs meg.  

Tehát, ha az a kérdés, hogyan képzeljük el ezt az intézményesülést, akkor egy olyan 
segítségre van szükség, ami ezeknek a civil szervezeteknek valamiféle struktúrát ad, 
valamiféle struktúrába szervezi őket. Ha a konkrét javaslatoknál vagyunk, akkor valami 
hasonló módon, mint ahogy a vállalkozásfejlesztésben az inkubátorházak működnek, esetleg 
egy közös titkársággal egy inkubációs esernyő alá be lehetne szervezni ezeket a civil 
szervezeteket, mert se az Ildikónak, se nekünk, se a harmadiknak, se a negyediknek nem kell 
egy vagy két teljes állású ember. Ha van egy, aki a koncepciót, a víziót megalkotja, egy pedig, 
aki az adminisztrációt végzi, csinálja, ez tíz civil szervezetet ki tudna szolgálni. Ha ilyen 
irányba el tudunk indulni, ez segíthetne, de ennek nem a pályázatos finanszírozás a módja, 
mert a pályázatos finanszírozással nem lehet struktúrát építeni, az ugyanis ma van, holnap 
nincs, hanem valamilyen normatív rendszer kell. Tehát az első dolog, hogy segíteni kellene 
összeszervezni egy olyan inkubációt vagy egy ernyőt, ami ezeket összeszervezi egy 
struktúrába, és kapacitást rendel ezek mellé a civil szervezetek mellé, mert különben 15 év 
múlva is azt fogjuk csinálni, hogy éjfélkor e-mailezünk egymásnak. Ez nem panasz, csak azt 
szeretném jelezni, hogy ez így hatékonytalan, tehát nemzetpolitikai szempontból ennek a 
hatékonysága a zéróhoz közelít. 

Van egy másik konkrét javaslatom is a Vasárnapi Iskolára vonatkozóan. Nem vagyok 
tisztában azzal, hogy ennek a bizottságnak ki felé, és milyen javaslattételi jogosultsága van, 
de konkrétan a Vasárnapi Iskola Alapítvány helyzetét megkönnyítené, ha a kiemelt nemzeti 
jelentőségű intézmények között Magyarország kormánya elismerné, illetve nevesítené, mert 
ez jelentősen enyhítene a finanszírozási terheken. Tehát, ha van ilyen javaslattételi joguk, 
akkor javasoljuk esetleg a bizottságnak megfontolásra - akár több információ bekérése után is 
-, hogy a kiemelt nemzeti jelentőségű intézménnyé való minősítését a kormányzat számára 
megfontolásra javasolja. Köszönöm szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és hadd reagáljak mindjárt a szavaira, az elhangzottakra.  
Egyrészt elismerem, hogy megoldás lehet az intézményesítés, ugyanakkor vitatom is a 

szavait, mint olyan ember, aki ismeri a civil szervezetek működését. Vitatom, hogy 
hatékonytalan az ilyen munka, nagyon vitatom, mert hallottuk a négymilliós számot, mellyel 
az alapítvány évről évre gazdálkodik - hol többel, hol kevesebbel -, melynek a hatékonysága 
sokkal-sokkal nagyobb, mint egy intézményesített szervezetnek, amiben lehet, hogy 10 vagy 
100 milliók vannak. Ezek az emberek ugyanis, félretéve a haszonszerzés, a megélhetés stb. 
dolgait, a saját pénzüket, idejüket, energiájukat teszik bele, tehát a hatékonysága pontosan 
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ezeknek a szervezeteknek nagyobb, éppen ezért úgy gondolom, bármilyen kormány is legyen 
Magyarországon, ezeknek szerintem nem lesz intézményesített formája. Az nem fog 
megvalósulni, hogy a civil szervezetek fölé valamit rendeljünk, mert sokan próbálkoztak már 
ezzel, és nem tudott élni, épp azért, mert a civil szervezeteknek olyan a gondolkodásuk, olyan 
a működésük, hogy nem lehet egy közös ernyő, egy intézmény alá terelni őket, mert onnan 
kibújnak, különben nem lennének civil szervezetek.  

Viszont azzal teljesen egyetértek, hogy ezeket a kis patakokat össze kell terelni, 
amelyek szerintem nem olvadnak el, nem szikkadnak ki a sivatagban, hanem ezek élnek, és 
teljesen kiegészítik a kormány, a parlament működését, nemzetpolitikai céljait, vagy mi 
egészítjük ki az övékét. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, és azzal is egyetértek, hogy ezt a 
know-how-t továbbvíve, és segítséget nyújtva, esetlegesen pedig a pénzforrásokat megtalálva, 
azokat még inkább ebbe a szférába kell irányítani. Hozzáteszem nemcsak magyar pályázati 
lehetőségeket kell igénybe venni, hanem mivel Románia, Szlovákia ugyanúgy uniós európai 
állam, ezért az ottani pályázati célokat is föl kell használni ilyen célokra.  

Egy-egy ilyen kis civil szervezetnek ez nehéz, mert nem rendelkezik megfelelő 
adminisztrációval, de való igaz, ha néhány együtt tudna dolgozni, vagy még jobban segítene a 
kormány, vagy ha lenne egy olyan osztály - vagy nem is tudom micsoda -, amelyik csak ezzel 
foglalkozik, ez segíthetne. Egyáltalán számba kellene venni, hogy Magyarországon hány civil 
szervezet foglalkozik hasonló dolgokkal, és végre egyszer már megnéznénk - erről sokat 
beszélgettünk alelnök úrral -, hogy a magyar önkormányzatoknak milyen testvérvárosi 
kapcsolatrendszere van, ez is fontos lehet, hiszen nem is tudjuk, hogy mi van a kezünkben. Ez 
egy óriási tőke és kapcsolati tőke, egy olyan óriási lehetőség van a kezünkben, amit eddig 
nem használtunk ki, de jobban kellene koordinálni, és jobban ki kellene használni.  

Nagyon kevés pénzt kellene ebbe belefektetni, és sokkal-sokkal nagyobb 
hatékonysággal lehetne felhasználni ezt a kapcsolatrendszert, ami az elmúlt 10-20 év alatt 
kiépült, ezzel teljesen egyetértek. Nekünk, és például ennek a bizottságnak is az az egyik 
legfontosabb feladata, hogy ezeket felismerje, ezeket megismerje, és a kormányzat felé 
továbbítsa ezeket a dolgokat, illetve ennek egyfajta motorja legyen. Nekünk nincsenek pénzek 
a kezünkben, mi nem tudunk támogatásokat osztani, viszont teret tudunk adni az 
együttgondolkodásnak, és tudunk abban segíteni, hogy tudjunk ilyen módon előre haladni.  

Alelnök asszonynak adom meg a szót. 
 
DR. SZILI KATALIN (független): Köszönöm szépen, elnök úr. 
Csak kiegészíteném az elnök úr által elmondottakat egy plusz információval. Annak 

idején még, amikor a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma egy gazdasági fórumot 
tartott, akkor 2007-ben készült a Belügyminisztérium részéről egy hálózatról szóló 
tájékoztató, hogy melyik önkormányzat milyen határon túli önkormányzati testvérvárosi 
kapcsolatokkal rendelkezik, és szerintem a KIM-nek ma is van ilyen kimutatása. Lehetséges, 
hogy ebben érdemes lenne lépéseket tennünk, hogy ezt megkapjuk, de ez már régi 
elképzelésünk. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Pintér miniszter úrhoz fordulunk, hogy esetleg tud-e ilyen információt adni, úgyhogy 

meg fogjuk ezt keresni. A KIM-nél szerintem nincsen, ők eddig azt jelezték, hogy náluk nincs 
ilyen.  

Először a képviselőknek adok szót, és utána vendégeinknek. Alelnök úr, utána pedig 
Kalmár képviselő úr. 

 
DR. KOVÁCS FERENC (Fidesz): Köszönöm szépen.  
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Azt szeretném mondani először is, hogy meghívom önöket Nyíregyházára, hogy 
legyen ez egy minta, mert valóban, amit Ildikó mondott, az így lehet, ezt megfelelően elő kell 
készíteni. Nyíregyházán is rengeteg problémánk van a városlakókkal meg az 
agglomerációval, ami szociális, oktatási és egyéb problémát takar, de én jobban szeretem a 
pragmatikus, praktikus megközelítést a patetikus helyett ilyen ügyekben, úgyhogy ezt elő kell 
készíteni, amihez minden segítséget megadunk. Ott van a főiskolánk, a Beregszászi 
Főiskolára járnak ki oktatók, be kell őket is vonni, és ott van mind a négy egyház, szerintem 
mindegyiknek vannak iskolái, tehát az egyházi kapcsolatrendszert is be lehet vonni, továbbá 
az önkormányzati és a civil kapcsolatrendszert is. Biztos vagyok benne, hogy a 460 civil 
szervezetből van legalább 4-5 olyan, akit érdekelne ez, és aktívan részt venne benne, csak 
meg kell találni őket. Nálunk van egy Civilház, ahol négy ember dolgozik, amit az 
önkormányzat fizet. Van mit tenniük, de én szívesen venném, ha kiegészülne a munkájuk 
ezzel is. Az biztos, hogy ezzel kellene kezdeni valamit, és a polgármestereket megszólítani, 
hiszen a polgármesterek egy rendszerben tudnak hatni.  

A másik a pályázati pénzek kérdése, amit nem szabad lebecsülni, különösen az önök 
négymillió forintjához képest nem. Mi beadtunk például a NEA-hoz 139 pályázatot, amit a 
Civilházunk segített, és 100 százalékos pályázatok vannak, amiket - ahogy elnök úr is mondta 
- sokszor nem a legértelmesebb célokra használnak fel, de erről nem szabad lemondani, mert 
ide 2-3 éves időtartamú projektekre is lehet pályázatokat benyújtani és konzorcionálisan. Ha 
összejön egy ilyen találkozó - és ezt mintaértékűnek gondolom -, akkor abban lehet, hogy 
ezek a szereplők is részt vesznek, segítenek, és ha egy-egy embert adnak, már óriási dolog, és 
akkor végig lehet gondolni, hogy hogyan lehetne kibővíteni, terjeszteni ezt a tevékenységet. 
Ezt nagyon-nagyon fontosnak tartom, hogy a pályázatokat ne hagyjuk ki, különösen az utolsó 
évben, ebben az EU-költségvetési időszakban, mert nincsenek még elköltve a pályázati 
pénzek. A másik nyilván ebből adódik, hogy a bizottság javaslatot tehet a következő hétévi 
tervezésnél, hogy ne álljunk meg itt, bizottsági szinten, hiszen kormányzati szinten folyik ez a 
tervezés, és oda javaslatokat kell tenni. Ha tízszer, akkor tízszer, ha öt helyre, akkor öt helyre 
kell beadni a pályázatot, és ha kilenc-tíz eredménytelen, akkor tizenegyedszer is be kell adni. 
Mi önkormányzatok ugyanezt csináljuk, és nekünk sem egyszerű a dolog. Említettem a 132 
pályázatot, melyből 19 nyert, és sokkal több nyerhetett volna, de csak ennyi nyert, viszont a 
legközelebbi pályázati kiírásnál még többet adtunk be.  

Azt javaslom, hogy praktikusan gondoljuk végig az egész tevékenységet. A 
legfontosabb a hálózatépítés, és ehhez hozzákapcsolódik természetesen, azt gondolom, hogy 
ha eljönnek hozzánk, akkor a helyi tévében, az újságban, az internetes honlapunkon, 
felhívásokban mindenütt szerepeltetjük ezt. Tudom, hogy ha ötvenszer közzé kell tenni, mire 
lesz két jelentkező, de ha nem tesszük közzé, akkor egy sem. Én erre teszek javaslatot. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Csak kiegészítve az elhangzottakat, nálunk például működik - Ildikó ismeri - egy 

Székely Ház, egy Német Ház és egy Roma Ház, és mind a háromnak egy-egy alkalmazottját 
az önkormányzat fizeti, és általában pályázati pénzből, közmunkakeretből vagy akármiből. 
Tehát megoldjuk más keretekből, de mind a három házban állandóan, szinte egész nap ott ül 
valaki, aki felveszi a telefont, aki az internetet kezeli, aki nézi a pályázatokat, aki nagyon kell 
egy-egy ilyen civil szervezetnek. Nem bántva a budapesti önkormányzatokat, de a vidéki 
önkormányzatok gondolkodásmódja és a működése ilyen szempontból szerintem egészen 
más. Mi erre nagyon odafigyelünk, és szerintem ilyen szempontból nagyobb hatékonysággal 
is tudjuk ezeket a pénzeket lehívni, illetve működtetni, tehát jóval kevesebb pénzből jóval 
nagyobb célokat tudunk megoldani, hasonlóan, mint az önök alapítványa.  
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Ezek szerintem nagyon fontos dolgok, de most már sokkal több mindenről beszéltünk, 
mint amit önök elmondtak nekünk. Ez egy közös gondolkodás, kérem, úgy vegyék, hogy nem 
kritikákat fogalmazunk meg, és nem az alapítvány ellen beszélünk, hanem esetlegesen 
tanácsokat adunk, illetve vesszük át önöktől ezeket.  

Kalmár Ferenc képviselő úr! 
 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Úgy tudom, elnök úr, hogy a kormányon 

belül Latorcai Csaba államtitkár felelős a civil szervezetekért és a társadalmi kapcsolatokért, 
úgyhogy ott meg kell lennie ennek a listának, melyben minden jelentős civil szervezet benne 
van. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Éva! 
 
NAGY ÉVA önkéntes (Vasárnapi Iskola Alapítvány): Köszönöm szépen.  
Meg szeretném erősíteni Ildikót, illetve polgármester urat, az ő reagálásukat azzal 

kapcsolatban, hogy a román hatóságokkal én a nyolc év alatt igazából nem találkoztam, és a 
román oktatáspolitikához nem túl sok közünk van, hiszen mi hétvégenként járunk, ezért nem 
velük vettük föl a kapcsolatot, hanem a helyi lelkészekkel. Ha a faluban csak egyetlenegy 
magyar épület van, akár egy templom, akár egy gyülekezeti ház, akár egy magyar iskola 
tanterme, akkor mi oda már be tudunk menni, így kihagyjuk a román hatóságokat, és ilyen 
szempontból semmi közünk egymáshoz, nem tartozunk feléjük elszámolással, és ők sem 
tudnak igazából rólunk, ami talán nem is baj.  

A másik kérdés a szülők reagálása, illetve kapcsolata velünk. Nekem van egy 
ellenpéldám: évek óta jár hozzánk olyan kislány, aki a belényesi román iskolában tanul, és 
azért küldik a szülők őt is és már a kisebbik testvérét is, mert legalább nálunk magyarul 
beszélnek. A nyári táborokban rengeteg olyan gyerek van, akinek nem tudom a nevét 
kimondani, mert vegyes házasságból jön, gyakorlatilag félig román, és mégis ott van. Volt 
olyan példánk is, hogy Nagyvárad környékéről jött le hozzánk, az első évben nem is értettük, 
hogy mit mond, teljesen el volt szigetelve a gyerek, mégis minden évben ott van velünk, s 
most már bárki odajön, senki nem mondja meg, hogy az a kislány az első évben nem tudott 
velünk kommunikálni. Tehát vannak eredményeink, és ilyen példák is, hogy a szülők így 
állnak hozzá.  

A technika vívmányait mi is igyekszünk kihasználni. Például most már ezek a 
gyerekek is hozzáférnek a közösségi oldalakhoz, és ezeken keresztül is értesítjük őket, illetve 
az ott készült képeket feltöltjük, hogy lássák, hogy ők fent vannak a neten, és legközelebb 
talán ezért is jönnek, vagy szívesebben jönnek. Szintén megerősíteném Ildikót, tényleg az a 
problémánk, hogy én ugyan a Karcagi Gimnázium honlapján nyittattam egy linket, ahová 
fölrakom ezeket a havi beszámolókat, a havi fényképeket, de se időm, se energiám, se 
képzettségem nincs ahhoz, hogy ezt az összes többivel együtt összefogjam, és nyilvánosan 
megjelenjünk. A pályázatokkal is ez a problémám, hogy ha a karcagi önkormányzat egyik 
alapítványa kiír egy pályázatot nyári táborra, akkor tudok pályázni, de nagy léptékben, az 
egész alapítványt átfogva már nem, mert nincs rá kapacitásom. Tehát ilyen segítségre lenne 
szerintem, szerintünk szükségünk, pályázatfigyelésre és megírásra, illetve egy közös 
megjelenés segítésére, ami egyben reklámforrás is lenne, gondolok itt például egy honlapra. 
Köszönöm szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Úgy látom, hogy Filep Attila tiszteletes úr jelentkezett még. Parancsoljon! 
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Filep Attila kisnyégerfalvi református lelkész válaszadása, reagálása 

FILEP ATTILA református lelkész (Kisnyégerfalva): Tisztelt Elnök Úr! 
Nagytiszteletű Nemzeti Összetartozás Bizottsága! Örülök, hogy eljöhettem, és hogy napirendi 
pontba fogták a Vasárnapi Iskola működését. A kérdésekre szeretnék válaszolni, amit Szávay 
István képviselő úr tett fel, hogyan viszonyul a romániai hatóság, a szülők hogyan 
viszonyulnak ehhez a munkához. 

Kisnyégerfalva egy olyan községhez tartozik, ahol a tíz faluból csak a négerfalviak 
magyarok. Magyar iskola működik a községünkben, 1-4-ig összevont osztály 9 gyermekkel, 
és az önkormányzat tartja fenn az iskolát, de nem volt számukra kérdés, hogy amikor jönnek a 
Vasárnapi Iskola Alapítvány tanárnői, akkor valamiféleképpen letiltsák vagy lenézzék ezt a 
munkát. Örömmel fogadták ők is, a tanárnők is, és jómagam és a tanárnők adnak szállást a 
Vasárnapi Iskola önkénteseinek, akik eljönnek, és hatásukkal, munkájukkal óriási áldást 
hoztak a közösségünkbe. Működésük alatt több gyermeket fedeztek már fel, akiknek 
tehetségük van például a szavalásra, és azóta Karcagon, a határ menti nagyobb városokban 
léptünk fel, de Kaposvárig is eljutottunk a szavalóversenyekre, ahol díjat is nyertünk. Ez az ő 
segítségük és támogatásuk által történt. Bevalljuk őszintén, az első években kérdés volt 
sokszor a szülők számára, hogy miért jönnek, kik támogatják őket, de most már eljutottak 
odáig, rájöttek arra, hogy önkéntes tanárnők jönnek, akik végzik ezt a szolgálatot.  

Többször szervezünk tábort nyaranta a karcagiakkal együtt a fenesi völgyben, de 
megszerveztük Négerfalván is, és ma már versengés van arra nézve, hogy ki fogadja vendégül 
a tanárnőket. Óriási a hatás például a vállalkozókra is. Bemutattuk a várasfenesi, 
mondhatnánk üdülőt, amelyik annak a vállalkozó házaspárnak a tulajdona, akik legelőször 
nem léptek be a Vasárnapi Iskola munkájába, de látván azt, hogy Magyarországról érkeznek - 
Békéscsabáról, Debrecenből, Karcagról - tanárnők, akik feláldozzák a hétvégéjüket, ezért ők 
ajánlották fel legelőször, hogy a saját üdülőjükben tartsuk meg a tábort, először csak két 
gyülekezet ifjai számára. Mivel a feleség négerfalvi, a férj várasfenesi, de most már annyira 
nyílt az ő látásuk is, hogy ma már tényleg közösségben gondolkodunk, és kétévente közösen 
szervezzük az egész Belényesi-medence gyermekei számára a tábort. Ezért van az, hogy két 
rendben zajlik a tábor, júliusban és augusztusban. Az ő hatásukra szerintem, és az ő munkájuk 
után érezték azt a lelki töltést, hogy a Győrffy István Alapítványt létrehozzák, valamint a 
Tájházat, ugyanakkor a népismereti otthont felépítsék. Azt mondták, hogy áldoznak az 
életükből, áldoznak a vagyonukból azért, hogy az ott élő magyarok érezzék azt, hogy nagy 
dolog és igazi, Istentől kapott ajándék magyarnak lenni. 

A falunkból, amióta a Vasárnapi Iskola Alapítvány oktatói kijárnak, most már többen 
Nagyváradra, a gimnáziumba mennek tanulni, pedig előtte természetes volt, hogy elvégezték 
az 1-4. osztályt magyar tagozaton, majd beadták őket Belényesbe 5-8-ig, román osztályba a 
szülők, és elvesztődött a gyermek. Ma őket már áldoznak arra a szülők, hogy akár a 
várasfenesi, akár a köröstárkányi iskolába utaztassák a gyermeket, és ugyanakkor áldoznak 
arra is, hogy a nagyváradi gimnáziumban magyarul végezze el a gyermek az iskoláit.  

Megköszönöm most Benkei Ildikónak, Nagy Évának és a többi önkéntesnek a 
munkáját, és önöknek is, hogy napirendre kerülhetett a Vasárnapi Iskola Alapítvány 
működése, szolgálata. Kérjük Isten áldását erre a munkára és az önök támogatását. Köszönöm 
szépen.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, tiszteletes úr. 
Szabó Ágnes asszony kért még szót, és utána szeretném lezárni ezt a napirendi pontot. 

Tessék! 
 
SZABÓ ÁGNES (Adelaide, Ausztrália): Köszönöm szépen.  
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Jelen pillanatban a Kárpát-medencei helyzetről beszélgetünk, én pedig az úgynevezett 
nyugati diaszpórából vagyok, de szeretnék visszaigazolni valamit. Pontosan ugyanilyen 
problémáink vannak nekünk is, ezért nem tudjuk például az Adelaide-i iskolát 
továbbfejleszteni, mert kapacitásban megálltunk. Én is el tudnék képzelni egy olyan 
reklámfelületet, ahová mi is beférnénk, a közös Kárpát-medencei reklámfelületbe, és legalább 
a reklámunkat megoldhatnánk, hogy ne nekem kelljen - pontosan ugyanaz a probléma - 
éjszaka 12-2 között küldözgetni az e-maileket, mert nappal az ember dolgozik. 

A másik hozzászólnivalóm pedig az, hogy itt hallottam egy szót, a presztízs szót. 
Pontosan ezért ülök itt, ugyanis arra kért az iskolánk vezetősége, azt adjam át önöknek, hogy 
nekünk nem igazán pénzre van szükségünk, hanem elismerésre, amit például úgy tudnánk 
elképzelni, ha a magyar állam a külföldön tanító önkéntes tanároknak, ha csak egy kis 
bizonyítványt kiadna, hogy köszönjük, vagy a gyerekeknek kiadna egy picike kis 
bizonyítványt, hogy köszönjük, hogy magyar szeretne lenni az a gyerek vagy az a felnőtt 
tanuló. 

A másik hozzászólásom még ezzel kapcsolatosan, hogy éppen ma reggel, illetve 
éjszaka kaptam egy e-mailt Kiskunhalasról, ami egy civil kezdeményezés, és pontosan ebbe a 
témába férne bele, úgyhogy a kiskunhalasi megkeresést nagyon szívesen megosztanám. 

Ennyit szerettem volna mondani, köszönöm szépen. 
 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Nem kívánom tovább bonyolítani a kérdéskört, de hasonló dolgokra találta ki a 

kormány a nemzeti regisztert, amit kellene használni, nagy lehetőségek vannak benne, és azt 
látom, hogy abszolút nem használjuk ki azokat a lehetőségeket e téren, ami ott lenne. A 
másik, nagyon jó gondolat az oklevél, bizonyítvány vagy bármi, és nemcsak ez, hanem a 
többi is, úgyhogy ezeket mind összeszedjük, és továbbítani fogjuk akár Ausztráliába a 
nagyköveteink felé. Ezek tényleg nem pénzbe kerülnek, hanem olyan gesztusok, amelyek 
pénz nélkül is megtehetők, de sokkal többet jelentenek, mint ahogyan azt mi vagy az 
adományozó gondolja. Köszönöm szépen ezt az ötletet. (Jelzésre.) Képviselő úr! 

 
KALMÁR FERENC ANDRÁS (KDNP): Köszönöm szépen.  
Csak egy újabb ötlet, de nagyon rövid leszek. A nyári tábort - azt tetszettek mondani - 

két turnusban rendezik meg 40-50 gyerekkel. Úgy gondolom, hogy akár meg lehetne oldani, 
hogy Budapestre, ide a Parlamentbe elhozni a turnusokat egy-egy parlamenti látogatásra 
nyáron, és valamelyikünk, vagy a bizottság fogadná itt a gyerekeket. Azt hiszem, ez olyan 
feltöltést adna, melynek volna hatása.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen. Nagy Éva jelezte még, hogy szólni kíván. 
 
NAGY ÉVA önkéntes (Vasárnapi Iskola Alapítvány): Köszönjük szépen a meghívást. 

Próbáljuk a gyerekeket áthozni a határon, de itt problémák vannak, hiszen - talán Attila 
tiszteletes úr jobban tudja - kiskorúak, és szülői engedély kell hozzá, ezért ez nehézségekbe 
szokott ütközni. De köszönjük, fölvesszük a gondolatok közé a nyári tábor szervezésében, 
hátha sikerül. Köszönjük szépen. 

 
ELNÖK: Köszönöm szépen, és köszönöm szépen mindannyiuknak a tájékoztatójukat, 

képviselőtársaimnak a hozzászólásokat, kérdéseket. Mindannyiunk nevében szeretnék jó 
munkát kívánni, és remélem, hogy esetlegesen mi is az ötleteinkkel, hozzászólásainkkal 
segítettük az önök munkáját, önök is a miénket, és remélem, hogy ez a kapcsolat a 
továbbiakban is meg fog maradni. Ha van még egy kis idejük, kérem, maradjanak, és 
vegyenek részt a harmadik napirendi pontnál is, illetve hallgassák meg, hiszen ott a Calgaryi 



 29 

Magyar Kultúregyesület működéséről kapunk egy rövid tájékoztatást. Még egyszer köszönöm 
szépen. 

Tájékoztató a Calgaryi Magyar Kultúregyesület működéséről 

Rá is térünk a harmadik napirendi pontra, mely tájékoztató a Calgaryi Magyar 
Kultúregyesület működéséről. Szabó László, kultúráért felelős alelnök úr adja ezt a 
tájékoztatót, akit sok szeretettel köszöntök, üdvözlök. Szeretném köszönteni kedves feleségét, 
Séfel Katalin asszonyt is, aki szintén az egyesület vezetőségében tevékenykedik. Én magam 
egyébként az egyesületet onnan ismerem - ha lehet ezt mondani, hiszen körülbelül másfél 
napot voltam összesen náluk, illetve Calgaryban -, hogy tavaly az október 23-i ünnepségekhez 
kötődően mehettem el, és ismerhettem meg a magyarságnak ezt a csoportját. Át is adom a 
szót alelnök úrnak. 

Szabó László alelnök (Calgaryi Magyar Kultúregyesület) előadása 

SZABÓ LÁSZLÓ alelnök (Calgaryi Magyar Kultúregyesület): Köszönöm szépen.  
Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Megjelentek! Köszönöm, hogy itt lehetek önök közt, és egy 

pár képpel bemutathatjuk kultúregyesületünk életét. (Elindul a vetített számítógépes 
prezentáció.) Egészen vissza kell mennünk 1931-be, amikor Calgary egy kicsi kis város volt 
84 ezer lakossal, és ebből ezer fő volt, akit orosznak hívtak, de ebben volt bulgár, ukrán és 
nagyon kevés magyar is. 1931. november 29-én úgy döntött ez a kis magyar közösség, hogy 
megalakítják a Magyar Klubot. Az 1938. augusztus 20-i ünnepség után tudták megvenni az 
első épületet, és ebből lett az első Magyar Házunk, amit 1939 után tudtak használni. A többi 
képen is látható, hogy a magyarság életét eléggé átfogja a fociszeretet, hiszen szinte minden 
évben volt egy-egy magyar focicsapat, hiszen elég jól tudtak focizni a gyerekek. 

1963-ban vették meg a második Magyar Házat, melyet egy templomból alakítottak át. 
A felső részen a nagytermet alakították ki, ahol a konyha, alul pedig egy étkezőhelyiség volt. 
Az ’56-os gárdából kialakult focicsapat látható a következő képen, azt hiszem, ők voltak a 
leghíresebbek akkor, mert akkor sajnos sok nagyon tehetséges jött ki. Ezután 1978-ban a 
Magyar Klub átalakult Magyar Kultúregyesületté, amit csak azért tettek meg, hogy az 
államtól kölcsönt tudjanak kérni. Őszintén nem tudom, hogy ezen a néven miért nem tudtak, 
de úgy gondolták, hogy csinálnak egy új egyesületet, és így a kanadai kormánytól kölcsönt 
tudtak kérni, hogy megvegyék a következő, a harmadik Magyar Házat, és ez volt a nagy 
Magyar Ház. A képen nem tudom, mennyire lehet látni, de jégtekepálya volt régen a ház két 
oldalán, és középen volt a bejárat, fent az emeleten irodahelyiség volt könyvtárral, és a két-két 
szélén egyenként 6-700 embert befogadó terem volt, mind a kettő színpaddal ellátva. Itt 
nagyon jó volt a közlekedés, parkoló is volt, ezért könnyű volt kiadni más rendezvényekre, de 
ekkor még 6-700 fős nagy magyar vacsorák voltak. Én nem ebben az időben, de ebben a 
Magyar Házban kezdtem, mint báros, felszolgáló; 18 éves voltam, amikor kimentem 
Kanadába, és elég sok emlékem van erről a házról. 

A következő kép a 2002-es focicsapatot mutatja. Az erdélyiek is gondolták, hogy 
csinálnak egy focicsapatot, de ők nem tudtak kinti focicsapatot csinálni. Nem tudom, tudják-e, 
hogy Calgaryban szinte mindenki festő, és ha valaki festő, nem kérdezik, hogy magyar vagy-
e, ha pedig magyar vagy, akkor tudják, hogy mindenki festő. Az erdélyiek is festők voltak, 
külső festők, tehát nyáron nem tudtak focizni, úgyhogy ők egy teremfocicsapatot alakítottak, 
és télen ez volt a szórakozásuk. Annyi a különlegesség benne, hogy közösen terveztük meg a 
mezüket, mely a nagy Magyarországot ábrázolja, és benne a HCCA-rövidítés, a magyar 
kultúrközpont rövidítése látható. Ezt nagyon szerették, de azért, amikor a románokkal 
fociztak, nem volt annyira barátságos a meccs. 

A képen látható székelykaput a ’90-es években emelték, az egyetem területén kaptak a 
magyarok egy kis helyet. Ez egy fémből készült székelykapu, amelyik elég jól bírja a kanadai 
időjárást, és kanadai szervezetek közösen állították fel.  
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A képen a jelenlegi Magyar Házunk bejárata látható. 305 tagja van a 
kultúregyesületünknek, ebből 45 örökös tagunk van. Az örökös tagság onnan jött, hogy annak 
idején, aki ezer dollárt berakott a régi nagy ház megvételére, azok örökös tagságot kaptak. 
Ahogy belépünk, a nagyterem látható, melyben 300 ülő vendég számára van hely kerek 
asztalokkal, és színpad van a háttérben, előtte kis tánctér látható. Egy különlegesség látható a 
képen, ami világszerte nem az, de Észak-Amerikában egyedülálló, hiszen kézzel, fából van 
kifaragva a magyar vármegyék címere, kézzel festve. Nem tudom, hogy ezt ki csinálta, mert 
nem maradt meg, de majd utánajárok.  

A mi kis bárunkat, kiszolgálóhelyiségünket mutatja a következő kép. Amikor 
átalakítottuk az eredetit, akkor kicsit parasztos hangulatúra alakítottuk. A díszfalunkon látható 
egy korona, amely egy másolat, melyet a millenniumi ünnepekre csináltak, és a felvonuláson 
tulajdonképpen végigvitték a városon ezt a koronát, majd ott maradt nálunk utána, ezért ide 
kiraktuk. Alatta az ’56-os díszplakett van, amit minden év október 23-án meg szoktunk 
koszorúzni.  

A Magyar Ház egyharmad része ki volt adva egy táncstúdiónak, és ebből mi 
visszavettünk egy jó nagy részt, hogy ki tudjuk alakítani a következő helyiséget. A képen a 
bejárat látható, mely a tárgyalóba vezet. Itt szoktuk tartani a bizottsági üléseket, a vezetőségi 
gyűléseket, és csütörtökönként klubnapunk van - főleg az idősek látogatják -, de ez most a 
hölgyek helye, ahol össze tudnak jönni egymással beszélgetni. A következő kép a 
könyvtárunkat mutatja, ahol körülbelül 9 ezer kötetünk van. A könyvtár elég szépen 
látogatott, viszik a könyveket, de a fiatalok nem annyira igénylik az internet miatt, viszont az 
idősebbek még járnak ide. Ebben a helyiségben a férfiak gyűlnek össze csütörtökönként, itt 
politizálnak, és itt oldják meg a világ gondjait.  

A következő képsorok a kultúregyesületünk életéből vannak. Minden hónapban van 
vacsoránk, szilveszteresti vacsoránk is van, ilyenkor körülbelül 120-240 ember jön el, attól 
függően, hogy ki a zenész, és hogy éppen melyik hónap van, mert január-február-március 
hónapokban Kanadából mindenki valahol Hawaiin nyaral, mert akkor nálunk nagyon hideg 
van. Szilveszterkor elég sokan szoktak jönni, és ha Magyarországról jön vendég, megint 
sokan jönnek el. Egyébként egy cseh házaspár a zenekarunk, ők láthatók a képeken. A felső 
képen egy Magyarországról érkezett kéttagú duó szolgáltatta a szilveszteri zenét, akkor 
nagyon sokan voltak, de általában a cseh házaspár szolgáltatja nekünk a zenét. Az a 
különlegesség benne, hogy körülbelül 50 magyar számot megtanultak úgy, hogy azt sem 
tudják, mit énekelnek, hanem ha valakinek tetszik valamelyik szám, odaadja nekik a zenét, 
leírja nekik magyarul, és a nő - aki nyelvekkel foglalkozik, bár nem nyelvtanár -, leírja, amit 
hall, és fonetikusan visszaadja. Nyilván vannak nehezebben kiejthető szavaink, betűink, de 
mindent magyarul visszaad, és egyébként nagyon lelkesek, meg vagyunk velük elégedve. 

Szoktunk minden évben pingpong-bajnokságot rendezni, ahol van, hogy 20-an, van, 
amikor 50-en vannak. Jobb oldalon a középső kép egy 71 éves hölgyet mutat, aki az első 
pingpong-bajnokságunkat nyerte, és a néni, azt hiszem, 25 huszonéves fiatalokat vert el. 
Minden évben megtartunk egy pikniket is. A házunkhoz tartozik egy füves rész, és itt 
általában 180 ember szokott ülni, többségükben magyarok, de sok rokon, barát és ismerős is 
eljön. Ilyenkor gulyásleves, lángos és sültek vannak, magyaros ételeket szoktunk felszolgálni. 
Mikulásünnepség is minden évben van, ilyenkor általában 140-150 csomagot csinálunk, bár 
van, amikor ez is kevés, ilyenkor oda kell menni az ismert emberekhez, és visszakérni a 
csomagot, hogy annak adjuk oda, akit nem ismerünk, nehogy máskor ne jöjjön el; ez nagyon 
sikeres szokott lenni.  

Tavaly elkezdtünk egy gyerekklubot, mely elvileg minden hónapban működik, bár 
van, amikor a tanár néni nem ér rá, és lemondja, de általában havonta egyszer megvan. 40-50 
gyerek szokott jönni, és általában játszanak, különböző kézműves dolgokat csinálnak, és van, 
amikor a szervezők meglepik őket, és előadnak nekik valami darabot. Az alsó képen éppen a 



 31 

Jancsi és Juliskát mutatták be a gyerekeknek, ami nagyon tetszett nekik. Évente körülbelül 2-3 
diszkó is van, attól függően, hogy milyen igény van rá, vagy nekünk mennyi energiánk van 
még csinálni. Ez a legsikeresebb, a jelmezes halloween-diszkó volt októberben-novemberben, 
ahol szinte mindenki be volt öltözve. 

Ezenfelül különböző kulturális események is vannak. A bal felső sarokban látható a 
Petőfi Színtársulat, melyben 6-7 ember van, és évente 2-3 darabot tanulnak be, amit aztán 
előadnak. A református templomban van a bázisuk, de ha olyan volumenű színdarabot adnak 
elő, ami mást is érdekel, el szoktak jönni a Magyar Házba, és arra elég sokan el szoktak jönni. 
A jobb oldali képen egy teadélután látható, Savanya Eszter és Savanya István van a képen, 
egy házaspár, akik majdnem minden kulturális eseményünkön ott vannak. Ők 1984-ben 
mentek ki, és azt hiszem, mindketten angolt tanítanak. A bal alsó sarokban egy versmondó 
verseny látható helyi versmondókkal; általában 10-14 versmondónk van. A jobb alsó képen 
szintén a teadélután látható. Most első alkalommal komolyzenei teadélutánt rendeztünk, és azt 
hittük, hogy 20-30 ember el fog jönni, közben mintegy 140-en voltak. Úgy látszik, hogy erre 
van igény, de eddig nem csináltuk, mert amikor meghirdettük, mindig az volt a visszajelzés, 
hogy nem kell komolyzene, de úgy látszik, mégis kell.  

Magyarországról is jönnek művészek, ritkán, de eljutnak hozzánk. Az a nagy bajunk, 
hogy pont Kanada közepén vagyunk, és Torontóba meg máshová hamarabb eljönnek, de 
Calgaryba nehezen jutnak el. A képeken látható a Ramazuri Bábszínház, Tibó, Szeredi Béla, 
az Amarillo-Dance, a Rajkó Zenekar, a Dupla Kávé, a Budapest Táncegyüttes, de ezenkívül 
még sokan voltak, csak nem emlékszem mindegyikre név szerint.  

Tavaly csináltunk egy flash mobot, ami most ez egy világőrület, és gondoltuk, mi is 
csinálunk ilyet. A bal alsó képen látható lány szervezte ezt az egészet. Azért csináltuk, mert 
Magyarországról nagyon rossz hírek jöttek, hogy a magyarok milyen mogorva és rossz 
emberek, ezért kimentünk egy gyúróhelyiség elé, és ott táncoltunk, előadtunk egy falsh 
mobot, ami persze, úgy volt villám, hogy 2-3 hónapot próbáltak rá a lányok, úgyhogy nem 
volt annyira villám. Van Calgaryban egy stampede-őrület, hogy összejönnek a cowboyok, 
lovon járnak és a többi, és ennek a 100 éves évfordulója volt. Volt egy stampede- és egy 
magyar zászló, ezekkel minden résztvevőhöz odamentünk, és aláírattuk az emberekkel, és ha 
jól tudom, ez eljutott a Külügyminisztériumig. Úgy tudjuk, hogy a hölgy, aki eljött, itthon 
átadta valakinek, de hogy hol tartják, hogy hol van, ezt nem tudjuk, mi elvileg átadtuk. 

Pár képet mutatok az ünnepi megemlékezéseinkről - elnök úrnak ez ismerős lehet -, ez 
volt a második alkalom, hogy kialakítottuk a kulturális helyiséget egy fogadórészre. Az első 
látogatónk Pordány László kanadai magyar nagykövet volt, mellette Séfel József, Katalin 
édesapja látható, aki az egyesületünk elnöke 2004 óta. Fiatal vállalkozókról látható egy kép, 
és a jobb felső kép Pintér Jánost ábrázolja, aki a Kanadai Cserkész Szövetség, az V. Kerületi 
Cserkész Szövetség parancsnoka. A bal oldali hölgy a pénztárosunk, a jobb oldali képen 
Varga Imre látható, aki az igazgatótanácsunk elnöke. Séfel József mellett még Szenthe Sándor 
látható, aki a tiszteletbeli magyar konzul Észak-Albertában, éppen a díszbeszédet tartja. A 
következő képen az elnök úr éppen a két alelnökünkkel koccint. Jelenetek láthatók még a 
megemlékezésről, a képen épp a Himnuszt énekeljük. A jobb oldali kép közepén a katolikus 
papunk látható, aki 36 éves, úgyhogy elég fiatal, remélhetőleg sokáig ott lesz. (Elnök: A pécsi 
egyházmegyétől került oda.)  

A Magyar Kultúregyesületen belül 3 tánccsoport működik 3 különböző korosztállyal. 
A Kisjégvirág Táncegyüttesben 6-12 éves korig vannak, és körülbelül 40 gyerek jár oda 
jelenleg. Nagyon rendesek, nagyon szeretik csinálni, és minden megemlékezésünkön ott 
vannak, ami azért is jó, mert sok szülőt odahoznak, és sokan eljönnek a megemlékezésre. A 
másik a Bartók Tánccsoport, mely a 12-18 éves korosztály számára van. A harmadik a 
Vadrózsa Tánccsoport, ide a 18 év felettiek járnak, akik már nélkülünk is megvannak, 
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máshová is mennek, nyugat-kanadai táncházfesztiválokra és különböző kanadai 
meghívásokra, úgyhogy elég ügyesek ők is. Ez a Magyar Ház története röviden. 

Van egy pár magyar szervezet Calgaryban, így például a cserkészcsapat, akik idén 
ünnepelték a 45. évfordulójukat. Körülbelül 50 cserkészük van jelenleg, és ők is minden 
egyes rendezvényünkön ott vannak, az ő himnuszukkal kezdődik minden egyes 
megemlékezésünk. Van a katolikus egyház, ők körülbelül 250 taggal működnek, a másik a 
református egyház, ők jelenleg elég nehéz helyzetben vannak, körülbelül 50-en vannak, és bár 
gondok vannak a tiszteletes úrral, de megvannak, hál’ Istennek. A következő a Magyar 
Harcosok Bajtársi Közössége, az MHBK, akik évente egy nagy Hungária Bált rendeznek, ami 
körülbelül olyan, mint Magyarországon az operabál, hogy aki fontos, az ott van. Azon belül 
túl sok magyar dolgot nem csinálnak, de ezt kifelé a kanadaiaknak tudják mutatni. Általában 
meghívnak egy magas rangú valakit Kanadából, és ők ezzel járulnak hozzá a hírnevünkhöz.  

A HAHFA egy hagyományőrző alapítványnak indult. Ők tulajdonképpen annyit 
csinálnak, hogy kifelé, Kanada felé mutatják a magyar kultúrát, de inkább csak komolyzenei 
szinten, és koncerteket rendeznek, Magyarországról hívnak hegedűművészeket, 
zongoraművészeket. Kulturális vezetőjük egy zongoraművésznő, és ők elég sok koncertet 
adnak, de inkább kifelé, Kanada felé. Az előző képen látható teadélutánon, amikor 
komolyzenét adtunk, ez a hölgy volt a zongorista.  

A BTT, a Bethlen Történeti Társaság a református templomot támogatja, ezért jöttek 
létre. Néha-néha beszállnak a mi rendezvényeinkbe, de inkább csak anyagilag, mert hárman 
vannak, és mást nem tudnak segíteni. A Magyar Világszövetsége calgaryi csoportjában 17-en 
vannak. Régebben többen voltak, de miután a Magyarok Világszövetsége felénk nem nagyon 
működő valami, ezért itt elcsendesedett ez a csoport. Az Aranykorúak Clubjába 50-60 
idősebb jár, a katolikus templom aljában tartják az összejövetelüket, ahol meleg ételt kapnak, 
bingóznak és kártyáznak, meg elbeszélgetnek egymással. Van két magyar iskolánk, mind a 
kettő templomban, egyházban működik. A katolikus és a református egyházban működőbe 
már angolok is mehetnek, tehát tanítanak magyarul angolokat. Elég sok rendezvényünkre 
eljönnek, és a tanítványok már egy-egy Petőfi-verset is el tudnak mondani.  

A kép a mai Calgaryt ábrázolja, pontosabban a 4-5 évvel ezelőtti Calgaryt, mert 
ezeknél az épületeknél egy magasabbat is felhúztak azóta. Jelenleg 1,2 millió lakosú Calgary, 
ebből 18.800 magyar él Calgary és környékén, de sajnos ebből 5-600 az, aki mozog, akit meg 
lehet találni, a többi dolgozik, él, csinálja a maga dolgát. Ezenkívül megemlíteném még az 
albertai csoportokat, tehát a tartományi csoportokat. Edmontonban van egy magyar kultúrkör, 
mely hasonló a miénkhez, kulturális rendezvényeket tart. Sokkal kevesebben vannak, mint mi, 
egy vacsorán körülbelül 100-an vannak, és akkor az már egy jó vacsorának számít.  

A következő a Kálvin Magyar Református Egyház, ott is van egy Corvin Történeti 
Társaság, hasonló, mint a miénk, és azért jöttek létre, hogy a Kálvin-féle református egyházat 
támogassa. Ezenkívül van a Lethbridge Magyar Kulturális Közösség, mely 60 fős, főleg 
fiatalokból álló társaság, és a táncegyüttes köré alakult. Nagyon lelkesek, de ők nem nagyon 
tudnak magyarul. Ami a rossz az egészben, hogy van egy Lethbridge-i Aranykorúak Klubja, 
és tulajdonképpen övék a Magyar Ház, de ők nem csinálnak magyar rendezvényeket, hanem 
mint egy klub, csak bingóznak, szórakoznak, semmi magyar nincs benne. A másik szégyen 
az, hogy a szegény Kultúrszövetségnek nem engedik, hogy használják a Magyar Házat. A 
múltkor volt ott egy magyar zenész, véletlenül odaadták a Magyar Házat, és az Aranykorúak 
Klub tagjai nem jöttek el, mert nem az ő rendezvényük volt, a Kultúrszövetség tagjai meg 
azért nem mentek, mert ők nem mennek a Magyar Házba; úgyhogy ott is megvannak a 
gondok.  

Ezenkívül tavaly megalakítottuk a Kandadai Magyarok Országos Szövetségét - ez már 
nem Alberta -, ez már az országos szövetség, melynek 62 alapító tagja volt, különböző 
szervezetek. Én az albertai tartománynak vagyok az alelnöke. Tulajdonképpen azért jött létre, 
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hogy megpróbáljuk összefogni a Kanadán belüli szétszórt magyarságot; majd meglátjuk, 
milyen sikerrel, még csak most kezdtük a munkát, túl sokat erről ezért nem tudok beszámolni. 
Nem tudom, hallott-e valaki, valamit erről, de mi megpróbálunk nem politizálni, úgyhogy 
politikai pártokkal nem foglalkozunk. A nemzetpolitikával próbálunk foglalkozni, de nem a 
politikai, pártpolitikai jellegű dolgokkal, inkább az a lényeg, hogy megpróbáljuk 
összeszervezni a különböző szervezeteket, és az a mottónk, hogy „Összetartozunk”,  

Köszönöm szépen, és ha van kérdés, szívesen válaszolok. 

Kérdések, válaszok, reflexiók 

ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ennek az országos szervezetnek Feszty Dániel az elnöke, aki a Diaszpóra Tanács tagja 

is egyben, és valóban, tavaly jött létre ez a szervezet. Mint minden civil szervezet, a calgaryi 
szervezet is egyrészt a saját pénzéből, a tagsági díjból tartja fenn magát, másrészt különböző 
pályázatokból. Egyébként Kanadának, a kanadai civil szervezeti világnak van egy 
érdekessége - ezt, ha jól emlékszem, Calgaryban és Edmontonban is mondták -, hogy a 
kaszinók bevételéből részesednek. Erre rákérdezek, hogy mi is ez pontosan, mert ez igen 
érdekes dolog, és máshol ilyennel nem találkoztam. Lehet, hogy nálunk is be lehetne ezt 
vezetni, bár nálunk nincsen sok kaszinó. 

Végül a magam részéről szeretnék ismét gratulálni az önök tevékenységéhez, 
egyébként pedig a diák is bemutatták, milyen hihetetlen, hogy Magyarországtól több mint 
tízórás repülőút után ilyen aktív magyar világgal lehet találkozni, ahol rokonokkal, 
ismerősökkel lehet úgy találkozni, hogy az ember nem is számít rá, és ahol egy nagyon jó 
összetartó közösséggel lehet találkozni. Mindenféleképpen szeretnék gratulálni ehhez a 
munkához, és további jó egészséget, sok sikert kívánok!  

Alelnök úr azt mondta az elején, személyes beszélgetésünk alkalmával, hogy ő sajnos 
nem tud jól beszélni magyarul, ezért valószínű, hogy botladozni fog, de szerintem nem 
tapasztaltuk ezt. Köszönjük az előadást. 

Kinek van hozzászólása, kérdése? (Nincs jelentkező.) Ha nincs, akkor visszaadom a 
szót.  

 
SZABÓ LÁSZLÓ alelnök (Calgaryi Magyar Kultúregyesület): Köszönöm.  
Ez a kaszinó Albertára egyedi. Az albertai tartományban minden városban van 

kaszinó, nálunk négy kaszinó van, és a mindennapos bevételnek a fele belemegy egy közös 
kasszába. Ezt úgy kell elképzelni, hogy például a mi szervezetünknek 18 hónaponként adnak 
egy kaszinólehetőséget, ami azt jelenti, hogy körülbelül 40 embert kell odaadnunk nekik, mint 
közmunkásokat, akik mindenféle tevékenységet végeznek, amit csak el lehet végezni. Két 
turnusban vannak, és 40 embert kell 8-tól 2-ig, és utána estig biztosítani, majd utána mi 
szoktunk menni összeszámolni a pénzt hajnal 3-ig. Két napig ott kell lennünk, segítenünk 
kell, és három hónap múlva a három hónap alatt összegyűlt pénznek a fele belemegy a közös 
kasszába, ami szét van osztva azok között, akik abban a három hónapban dolgoztak. Ez 
egyedi Albertában. Mi jelenleg 65 ezer dollárt kapunk ebből a kaszinópénzből, tehát elég jól 
lehet vele gazdálkodni. Alberta, biztosan tudja mindenki, hogy ráépült az olajra, sok pénz van 
ott, ezért tudja megcsinálni az állam, hogy nem neki adják a pénzt, bizonyos százalékot a 
kaszinók a bevételből, hanem ez nekik nem kell, berakják egy közös kasszába, és ebből 
különböző csoportoknak szétosztják a pénzt.  

Mi még egyedibbek vagyunk, mert a mi épületünk meg van véve, ugyanis amikor 
eladtuk a nagy Magyar Házat, százezer dollár hasznunk volt belőle, plusz ott van a kaszinóból 
származó bevétel, ráadásul az épület kicsit kisebb mint negyedrésze ki van adva, ami 
tulajdonképpen fedezi a rezsit mindig. Mindig próbáljuk a vacsoráinkat, rendezvényeinket 
alacsonyabb áron adni, hogy inkább sok ember jöjjön el, nem abból származik a profit, mert 
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nemcsak a pénz a lényeg. Ezért tudjuk azt megcsinálni, mint például, amikor Berecz András 
eljött hozzánk, kifizettünk neki mindent, és ott volt húsz ember, ami nyilván, ráfizetés volt, de 
úgy van beírva a könyvbe, hogy ez az összeg ráfordítódott erre, és nem mint veszteség van 
elkönyvelve, hanem ez ennyibe került.  

 
ELNÖK: Köszönöm szépen.  
Ezt a know-howt is fogjuk alkalmazni egyébként. Az edmontoniak ugyanerről 

számoltak be, és nekik pluszban van egy egyhetes fesztivál, amikor minden náció meghívja a 
többieket, és például a saját ételeiket árusítják. Az ottaniak elmondása szerint az alatt a 
néhány nap alatt 15 ezer lángost sütöttek, az egész Magyar Ház rá volt állítva a lángossütésre, 
és ebből aztán a féléves tevékenységüket finanszírozni tudták. A mi civil szféránk, azt 
gondolom, még messze van ezektől a lehetőségektől, de az ötleteket át tudjuk venni, illetve 
alkalmazni tudjuk. Köszönöm szépen. 

Ha nincsen senkinek kérdése, hozzászólása, akkor még egyszer szeretném 
megköszönni, hogy eljöttek hozzánk. Itt Magyarországon jó tartózkodást kívánunk, érezzék 
jól magukat! A mi jó hírünket, ha ilyen van, akkor esetlegesen vigyék tovább Kanadába! 
Köszönöm szépen. 

Egyebek 

Tisztelt Képviselőtársaim! Tisztelt Meghívott Vendégeink! Sok szeretettel meg 
szeretném köszönni a mai bizottsági ülésen való részvételüket.  

Képviselőinknek mondom azt el, hogy a következő héten is tartunk bizottsági ülést. 
Ha jól tudom, várható, hogy kedden szavazás lesz, és a szavazást követően tíz órakor, vagy, 
ahogy lehetséges, bizottsági ülést fogunk tartani, melyen Répás Zsuzsanna államtitkár 
asszony lesz a vendégünk. Március 26-án szintén bizottsági ülést tartunk, ott a Kós Károly 
Kollégium fog bemutatkozni. Április 2-án, húsvét utáni kedden, bár nem lesz parlamenti hét, 
de szintén bizottsági ülést tartunk 10 órakor, erre szeretném nyomatékosan felhívni a 
figyelmet; nem tudtuk másképpen megszervezni, de törekedtünk rá. A külügyminiszter urat 
fogjuk meghallgatni, aki az éves beszámolóját fogja megtenni ez alkalommal. Egyelőre ezt a 
három hetet látjuk most előre.  

Köszönöm szépen még egyszer. Mindenkinek jó munkát és jó pihenést kívánok!  
 

(Az ülés befejezésének időpontja: 15 óra 40 perc)  
 

  

Potápi Árpád János 
a bizottság elnöke 

Jegyzőkönyvvezető: Bihariné Zsebők Erika  


