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Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Képviselő-testület ülése 

Tárgy: Javaslat a II.Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 
Főiskola épületének felújítására 

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET ! 

Kutlán András és Skripeczky István Kárpátaljáról elszármazottak kérelemmel fordultak 
hozzám a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felújításának ügyében. 

A kérelmet megtárgyalta a Kulturális és Oktatási Bizottság és 
75/2008.(111.13.)sz.határozatával javasolta a képviselő-testületnek, hogy egy tanterem 
felújítási költségeit biztosítsa. 

Amennyiben a képviselő-testület is támogatja a kérelmet, úgy eldöntendő, hogy egy kisebb 
vagy egy közepes illetve esetleg egy nagyobb méretű terem felújítási költségeihez járul hozzá. 
< 500.000 Ft, 1 millió Ft vagy 2 millió Ft). 

Miközben a célt nemesnek tartom javasolom az alapfeladataink ellátásának támogatását. 
Amennyiben a képviselő-testület mégis nem magyarországi intézményt kíván támogatni, 
abban az esetben abalánbányai iskolát javasolom. 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testülete a II. Rákóczi 
Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola egy termének felújítási költségeihez Ft-tal járul 
hozzá a képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére. 

Felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2008. azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 

Előkészítésért felelős: dr.Neszteli István jegyző 
Az előkészítés végrehajtásáért: Bajtek Mihályné főosztályvezető, 

Budapest, 2008. szeptember 5. 

VefMi-táj o s / 

1 örvénvesséjjj szempontból látta: 

dr.Ncszteli István 



75/2008. (III. 13.) sz. Kulturális és Oktatási Bizottság határozata 
(8 igen szavazattal, 2 tartózkodással) 
1 fő nem szavazott 
A Kulturális és Oktatási Bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy a II. 
Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola épülete egy tanteremének felújítási 
költségeit biztosítsa. (A támogatás összegét a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 
Alapítvány bankszámlájára - OTP Bank Nyíregyházi Fiókja, 11744003-20387349 
számlaszámra - kell utalni.) 
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A n. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola az egyetlen magyar felsőoktatási intézmény Kárpátalján. 12 éves 
fennállása alatt a helyi magyar nemzetrész oktatási, kulturális és tudományos központjává nőtte ki magát, s egyben a 
kárpátaljai magyarság szülőföldjén maradásának legfontosabb záloga. 

A Főiskolán jelenleg 1055 hallgató folytatja tanulmányait 22 szakon. Az alapítványi fenntartású intézményt az ukrán 
állam egy hrivrtyával sem támogatja. Az oktatás jelenleg az egykori Bereg- és Ugocsa vármegyék törvényszéki 
palotájának csak egy részében folyik, mivel az épület első szintjén a helyiségek még mindig romos állapotban vannak, 

A Főiskola vezetése az épület felújítása érdekében a világ magyarságához és a magyarországi önkormányzatokhoz 
fordult segítségért. Az eddig rendbetett 45 előadótermet a tisztelet jeleként a felújítást finanszírozó városokról (Dabas, 
Karcag, Kaposvár, Esztergom, stb.), megyékről (Nógrád-, Pest-, Szabolcs-Szatmár-Bereg-, és Vas megyei 
önkormányzatok), civil szervezetekről és magánszemélyekről nevezték el. 

A Magyarországon élők közül vannak, akik erkölcsi kötelességüknek tartják ott élő honfitársaink oktatási 
intézményeinek támogatását, hiszen a schengeni határok lezárásával a kárpátaljai magyarság a „sor végére" került. 
Ennek szellemében 2008. március 14-én avatják fel a „Vác", a „Dunakeszi" a „Gross Arnold" (Munkácsi és Kossuth-
díjas festőművész), és a Zádor család által finanszírozott „Zádor" termeket. Megjegyezni kívánom, hogy jómagam 
festő és grafikusművészként már eddig is többtucat műalkotással támogattam a Főiskola újjáépítését. A Zádor család 
500.000 Ft-al, a Skripeczky család pedig 1 millió Ft-al vett részt az újjáépítésben. Az elmúlt években Budapest Főváros 
I., IV., VHI, IX., XV. kerület, és a Fővárosi Közgyűlés Oktatási Bizottsága támogatta a Főiskolát. 

Amennyiben Önök is csatlakoznak a támogatók sorába, úgy kerületük hírnevét öregbítve, a Főiskolán még ez évben 
elkészülne, majd felavatásra-feiszentelésre kerülne 

& kerületük Hírnevet orcgrj.it' 
.nevét viselő tanterem! 

Egy kisebb terem-szertár felújítási költsége 500.000,-Ft-ba, egy közepes tanterem 1 millió Ft-ba, míg egy nagyobb 
helyiség 2 millió Ft-ba kerül. (Vác Város Önkormányzata 2 millió forinttal, Dunakeszi és Göd pedig a közelmúltban l-l 
millió forinttal támogatta a Főiskolát). 

A támogatásra megszavazott összeget a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Alapítvány bankszámlaszámára lehet utalni. 

OTP Bank Nyíregyházi Fiókja, számlaszám: 11744003-20387349, adószám: 18795897-1-15. 

Az Alapítvány elnöke: dr. Szabó Géza, telefon: 06-42-599-484. Címe: 4400 Níregyháza, Síp u. 18. 

Minden további információ a Rákóczi Főiskola vezetőitől, dr. Orosz Ildikó elnökasszonytól és dr. Soós Kálmán rektor 
úrtól kapható: Telefonszám: 00-380-31-41-24343 vagy 00-380-31-41-23462, email: foiskola@kmtf.uz.ua, honlap: 
www.kmtf.uz.ua. 

Ezt a levelet Budapest minden kerület-, Magyarország minden megyei jogú városának és nagyobb település 
polgármesterének, valamint a megyei önkormányzatok elnökeinek elküldtük. Biztosak vagyunk abban, hogy közös 
összefogással és egy kis áldozatvállalással még ez évben befejezésre kerülhet a Főiskola újjáépítése és a káipátaljai 
magyar diákok szerény, de méltó körülmények közt folytathatnák tanulmányaikat saját anyanyelvükön. S akkor ez 
nemcsak egy újabb magyar sikertörténet lenne a Kárpát-medencében, hanem ismét beigazolódna Széchenyi István 
örökérvényű gondolata: „Egynek minden nehéz, sotcaknak semmi sem lehetetlen!" 

Dunakeszi,2008. I&.Y^,.'.P. 

— ^ Kutlán András, 
Kárpátaljáról (Tiszasásvár - Tiszapéterf^ávábói) 

elszármazott festő és grafikusművész 
Szentendre, Szélű. 15. 

Kárpátaljáról (Tiszaújlak - Ungvár) elszármazott 
gimnáziumi tanár, volt önk. képv. 

2120 Dunakeszi, Lehel u. 8. Tel: 06-30-361-4515 
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