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Tiszt:alt pvkelő Úr!

A hozzám intézett és a Házszabály 91 . * (2) bekezdésében foglaltak alapján
írásbeli választ igénylő Kivonja--e a Magyar Kormány támogatni a Rák~ Ferenc
~aljai Magyar Főiskola halaszthatatlan tetőfelújítását? " című, KII 194. számú
kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .

Köszönöm, hogy figyelemmel kíséri a II . Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola ügyét, oktatási épületei sorsának alakulását .

Biztosíthatom Ont, hogy a beregszászi II . Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar
Főiskola hangtat inak támogatása., épületeinek megőrzése és fejlesztése lelkiismeret i
kérdés a Nemzeti Ügyek kormánya számára. Figyelemmel kísésjük sorsát, hasonlóan a

tőbhi - a határainkon túl élő magyarság kult~nak őrzését, anyanyelvi örökségének

toaábbadésíit szolgáló - intézmény megfelel ő színvonalú müködtetéséhez . A
Kálpátaljai Magyar Fixiskola ez idáig végzett munkája, oktatói gárdájának
felkészül' ts,O`g,e, valamint a. falai közül kilépő diplomások elkötelezettsége híven

bizonyhiast, milyen nagy szolgálatot tesz rtemzelfmk határok feletti összetartozásának
ki£eje

	

érd,elcéber-
Elkö~ettek vagyunk az Ön által is ~Utalt helyzet megoldásában, azonban

támogatási lehtőség~ek a. Baj,uaiskmnuány jelenleg érvényben lévő költségvetése
áD úijábaa, amey ~lába-a .hssonM célra nem biztosit forrást A jelenlegi keretek
padig nem engedik, hogy máshonnan . vort .ttik el péuzeszközi5ket. Az előző szocialista
kormány na„mz~lp itim .f ősei i sin .már március végéig elköltötték az idei,
külhoni magyar elűirányzatok több, mint 80 százalékát. Az új költségvetés
maOkotásáig„ melyben 1~észete~ helye lesz az ide vonatkozó forrásoknak a

-IOW.
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Nemzetpolitikai Allarntitkázság szervezi, felkaralja es tát~ tt [ Y
fejlesztésére irányulta civil akciókat .

örömmel tájékoztatom Képviselő Urat,, hogy isk á,»»~~
felújítása érdekében már több érdemi kezdeményezés szett. Ezek 'közb'tt
kiemelném az úgynevezett „cserépjegy-akció” nép xe lt

	

=merz t Ide.
Orosz Ildikó, a2 intézmény elnöke jelezte, hogy erre a . álra más k

	

pr~tvrvet
készítettek . Eretek érdekében ismertettük a

	

fe»gvását

	

szvsetttbein'
felsöpulyai „Kufstein°' XI. Tanácskozáson, hogy az alj

	

a n ati
körében is nyilvánosságot kapjon. Ezt a munkát .a vLbn is folt' tam
elkötelezetten segitjűk. További célunk hogy az ors7ggy~i és a ~t ~pai
parlamenti képviselők is támogassák az isknln-f ji

	

. A F
részéről készült egy levéltervezet, melyet a N e .et liliki All am ,

	

g
közreműködésével eljuttatunk a kéavseló-c:okbw.

Budapest, 2010 . október 4 .
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