Nemzetpolitikai
összefoglaló
2019. 35. hét

A magyar állam értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar
emberek életminősége javuljon, ezek azok a fundamentumok, amelyekre minden más épül
– jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a III. Budapesti Demográfiai
Csúcson. Semjén Zsolt elmondta: a kormány álláspontja az, hogy a magyar nemzet –
ahogy minden nemzet – egyszeri és megismételhetetlen érték. Senki nem adhatja a
világnak az értékeknek, azt a gazdagságát, amit a lengyel kultúra, és senki nem adhatja
Arany Jánost, Bartók Bélát, „csak mi, magyarok”. Az egyetemes emberiség lenne örökre
pótolhatatlanul szegényebb „egy sajátos arccal”, ha a magyarság eltűnne - hangsúlyozta.
Úgy fogalmazott: ezért nekünk, magyaroknak elsődleges kötelességünk a magyarságunk
megőrzése. A magyar nemzet akkor maradhat fenn, ha magyar emberek „lakják be” az
országot – mondta a miniszterelnök-helyettes. Szavai szerint akkor lehetséges, ha nem
„országlakosokkal” van csupán belakva az ország, hanem magyar emberekkel. Ehhez arra
van szükség – tette hozzá –, hogy magyar gyermekek szülessenek, akik magyar
kultúrában, magyar nyelven nőnek fel.

Magyarország

Semjén: a magyar állam célja, hogy a magyar nemzet
fennmaradjon

Több mint 15 ezer diák utazott idén a Rákóczi Szövetséggel

Kelemen Hunor: ha lenne tisztelet, a bizalmat is vissza lehetne
állítani a románok és magyarok között
Az elnökválasztási kampány jó alkalom arra, hogy a romániai magyarság elmondja saját
problémáit, és megpróbáljon új lendületet adni a román–magyar párbeszédnek, amely
mindig javításra szorul – nyilatkozta szerdán Kelemen Hunor, a Romániai Magyar
Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és államelnök-jelöltje. A politikus elmondta, hogy

Erdély

Több mint 15 ezer diák utazhatott a határon túlra idén a Rákóczi Szövetség támogatásával
– mondta Csáky Csongor, a szervezet elnöke szombat reggel az M1 aktuális csatornán.
Hangsúlyozta, hogy az idei, rekordnak számító érdeklődés egyfajta áttörést jelez, hiszen
beérett az a sok munka, amit a nemzetpolitikába, a magyar-magyar kapcsolatokba
fektettek. „Ez azt mutatja, hogy egyre több iskola, egyre több magyar közösség lép
egymással kapcsolatba, és ezek a kapcsolatok sokasodnak, és nem csökken a mi
programunk iránti érdeklődés” – fűzte hozzá. A műsorban elhangzott, hogy idén ősszel is
utazásra bátorítja a középiskolásokat a Rákóczi Szövetség azzal a céllal, hogy a diákok az
október 23-i nemzeti ünnephez kapcsolódva egy másik Kárpát-medencei ország magyar
iskolájához látogassanak.
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Erdély

az RMDSZ 1996 óta mindig állított saját elnökjelöltet. Az idén is azért döntött úgy, hogy
indít saját jelöltet, mert ez önbecsülés kérdése, hiszen a romániai magyarság is rendelkezik
olyan személyiségekkel, akik el tudnák vezetni Romániát, amennyiben lenne bizalom és
megfelelő tisztelet. „Van elképzelésünk az ország jövőjéről, románokról, magyarokról,
romákról, mindenkiről, aki az országban él, és képesek vagyunk vezetni az országot, hiszen
a mi érdekünk is jobb országot építeni" – mondta. Úgy vélte, hogy a román elnökjelöltek
az elmúlt harminc évben nem beszéltek a magyarokról, mindig csak a szavazataikat kérték,
ezért a romániai magyaroknak kell magukról beszélniük, a problémáikat elmondaniuk, és
az elnökválasztási kampány jó alkalom erre.

Negyven férőhelyes bölcsőde épült magyar állami támogatásból
Nagyváradon
Nagyváradon a Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KREK) udvarán pénteken
felavatták a negyven férőhelyes Csillagocska bölcsődét. Az intézmény 120 millió forintos
magyar költségvetési forrásból valósult meg a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program
keretében. Az avatóünnepségen jelen levő Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is
felelős miniszteri biztos az esemény után az MTI-nek elmondta: azért különleges a
helyszín, mert az épülő csaknem 150 új intézményből ez az egyetlen, amely egy működő
püspökség udvarán létesült. A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért
felelős miniszteri biztos ezt azért tartotta fontosnak, mert mind a bölcsőde közössége,
mind pedig a püspökség munkatársai meríthetnek a másik intézmény közelségéből. „Az itt
nevelkedő gyermekek és szüleik a megszentelt helyből, a püspökség munkatársai pedig a
gyermekzsivajból, mely a jövő üzenetét hordozza” – jelentette ki Grezsa István. Az
avatóünnepségen Csűry István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke
hirdette az igét.

Negyvenöt erdélyi hivatásos néptáncos képzését kezdi meg a
Magyar Táncművészeti Egyetem
Negyvenöt erdélyi hivatásos néptáncos képzését kezdi meg a Magyar Táncművészeti
Egyetem marosvásárhelyi, illetve nyíregyházi kihelyezett tagozatain – jelentették be a
képzési program szervezői a csütörtöki marosvásárhelyi sajtótájékoztatójukon. A
Marosvásárhelyen induló hároméves alapképzésre a sepsiszentgyörgyi, csíkszeredai,
székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi hivatásos néptáncegyüttesek 36 felsőfokú
végzettséggel nem rendelkező tagja, a nyíregyházi képzésre a nagyváradi hivatásos
néptáncegyüttes kilenc tagja iratkozott be. Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Táncművészeti
Egyetem rektora a magyar közmédiának a sajtótájékoztató után elmondta: az erdélyi
hivatásos néptáncosok a számukra szervezett egyszeri képzés végén a táncos és
próbavezető alapszak néptánc szakirányának a képesítését szerezhetik meg. Ezzel a
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A felvidéki közös magyar érdekképviseletet szeretné létrehozni az
Összefogás mozgalom
A felvidéki magyar politikai érdekképviseletek összefogását tűzte célul maga elé az
Összefogás néven megalakult új politikai mozgalom, amelynek terveit pozsonyi
sajtótájékoztatójukon ismertették az alapítók kedden. A mozgalmat és annak céljait az
alapítók közül ketten – Orosz Örs, a Gombaszögi Nyári Tábor főszervezője és Mózes
Szabolcs, a Pozsonyi Magyar Szakkollégium igazgatója – mutatták be. „A mozgalomnak
alapvetően az a célja, hogy a többfelé hasadt felvidéki magyar közéletet megpróbálja
egyesíteni, mert ez az egyetlen útja a közösségünk politikai sikerének” – mondta el Orosz
Örs. Az okokról kifejtette: „nem fér bele négy olyan év”, amikor a felvidéki magyarság
parlamenti képviselet nélkül marad. Az Összefogás alapítói elmondták: a közös magyar
érdekképviselet érdekében az elmúlt napokban már megkezdték az egyeztetéseket a
releváns felvidéki magyar politikai, társadalmi és civil szervezetekkel, ezeket a
tárgyalásokat a következő napokban folytatni fogják. Az Összefogás alapítói már elkezdték
a mozgalmuk bejegyeztetéséhez szükséges tízezer aláírás összegyűjtését is, s eddig mintegy
ezer aláírást sikerült összegyűjteniük. Orosz Örs hangsúlyozta: az Összefogás nem tovább
osztani, hanem összefogni akarja a felvidéki magyar politikai érdekképviseletet, amit az a
vállalásuk is mutat, hogy amennyiben a felvidéki magyar társadalmon belül nem sikerül
legalább 70-80 százalékos konszenzust kiépíteniük, nem indulnak el a választáson. „Ha
nem járunk sikerrel akkor nem fogunk elindulni” – szögezte le Orosz Örs.

Felvidék

diplomával Romániában felsőfokú végzettségű besorolásba kerülnek, és a jelenleginél
lényegesen kedvezőbb javadalmazásban részesülhetnek. Tonk Márton, a Sapientia
szenátusának elnöke elmondta: az erdélyi egyetem azt is feladatának tekinti, hogy
„letelepítse” ezt az oktatást Kolozsváron. Ehhez benyújtották az illetékes román hivatalba
az akkreditációs iratcsomót, és azt remélik, hogy 2020 őszén elindíthatják a képzést.

Szili: a gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse
A gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse is, a gyermekvállalás pedig a
közösség szolgálata - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a felvidéki
Zselízen, ahol beszédet mondott a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program keretében
elkészült új helyi magyar óvoda és bölcsőde átadásán vasárnap. A mintegy felerészt
magyarok lakta Alsó-Garam menti településen vasárnap a Mózeskosár Református
Bölcsőde és a Cimbora Óvoda új épületét adták át. A rendezvényen a miniszterelnöki
megbízott a napokban Budapesten tartott demográfiai csúcson elhangzott
megállapításokat felidézve, a gyermekvállalás fontosságáról beszélt."A gyermekvállalás a
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Nyilas Mihály: 232 ezer vajdasági diák és óvodás kezdte meg ma a
tanévet 555 tanintézményben
Közös erővel sikerült megőrizni a magyar oktatást, jelentette ki múlt hétfő délelőtt
Szabadkán, az Október 10. Általános Iskolában megrendezett tanévnyitó ünnepségen
Nyilas Mihály, a tartományi kormány alelnöke, tartományi oktatási, jogalkotási,
közigazgatási és nemzeti kisebbségi–nemzeti közösségi titkár. Elmondta: Vajdaság
területén szeptember 2-án 232 ezer diák és óvodás kezdte meg az új tanévet.
„Társadalmunk jelentős részét alkotják a tanulók, illetve azok, akik részt vesznek az
oktatói- és nevelői munkában. Fokozottan kell figyelnünk rájuk, s azt hiszem, hogy az
elmúlt évek is erről szóltak” – emelte ki Nyilas Mihály. Ami az intézmények számát illeti,
555 intézmény van a tartományban, ezek általános-, illetve középiskolák, valamint óvodák
– tette hozzá. „Mindenhol sikeres volt az előkészület. Az említett beruházások nagyrészt a
nyári szünidő alatt történtek. Ezt a szülők és a gyermekeik is tapasztalni fogják, s mindez
nagymértékben javít majd az oktatási körülményeken, korszerűbb körülmények között
folyhat majd tanév” – ígérte a tartományi kormány alelnöke. „Magyar elsőseink száma
valamennyivel több 1300-nál. Sajnos ez a szám évről évre csökken. Szeretnénk változtatni
ezen a folyamaton, a demográfiai intézkedések is ezt célozzák, azt hiszem, nincs messze az
az idő, amikor ezek a számok nagyobbak lehetnek” – mondta nyilas Mihály hozzá téve,
hogy közös erővel az idén még sikeresebbek voltak abban, hogy megőrizzék a magyar
oktatást.

Felvidék
Vajdaság

közösség szolgálata" - jelentette ki Szili Katalin. Kifejtette: ahogyan a kisebb család is a
gyermek által lesz teljes, úgy a nagyobb közösség, a nemzet is csak a gyermekekkel
teljesedik ki és lesz élő."A gyermek nemcsak a család, hanem a nemzet kincse" hangsúlyozta Szili Katalin. Hozzáfűzte: a gyermek egyben a közös jövő záloga is, amelyért
a közös hitvalláson túl a kormány felelősséggel teszi dolgát a hétköznapokban. A
miniszterelnöki megbízott az új oktatási-nevelési intézményekről szólva azt mondta: az új
bölcsőde avatása gondoskodás a jövőről, a folytatásról, ugyanakkor annak a pozitív
üzenetnek a hordozója is, hogy érdemes gyermeket vállalni, még ha ez a hétköznapokban
sokszor küzdelmet és lemondást is jelent a szülőnek.
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Ünnepélyesen megnyitották a 2019-2020-as tanévet Kárpátalja mintegy száz magyar
tannyelvű iskolájának pedagógusai, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ)
szervezésében szombaton, a Munkácshoz közeli Csongoron. A magyar ajkú település
felújított református templomában hálaadó istentisztelet keretében tartott tanévnyitó
ünnepségen mondott beszédében Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke a többi között
hangsúlyozta, hogy a kárpátaljai magyar iskolák a harmadik tanévet kezdik az
alkotmányellenesen, a kisebbségi jogokat semmibe véve és az ukrán parlament
házszabályát megsértve elfogadott oktatási törvény árnyékában. Hozzátette: az ukrán
állam vezetése nem reagált a tiltakozásokra, a nemzetközi szervezetek véleményére, és
nem vette figyelembe a Velencei Bizottság egyetlen ajánlását sem a jogfosztó törvénnyel
kapcsolatban. Mindazonáltal a kárpátaljai magyarság egyelőre bizakodó Volodimir
Zelenszkij új ukrán elnök és az új államvezetés formálódó politikáját illetően. A
tanévnyitón felolvasták Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak a
kárpátaljai magyar iskolák pedagógusait és diákjait köszöntő levelét. Írásában a politikus a
többi között hangsúlyozta, "hisszük és valljuk, hogy jövőnk zálogai a magyar gyermekek, a
pedagógusok pedig ennek a jövőnek építői. Kiemelt figyelmet fordítunk az oktatásra,
hiszen gyermekeink anyanyelvi nevelése a magyar jövőnk biztosítéka, ezért is állunk ki
rendíthetetlenül a kárpátaljai magyar közösség oktatási és nyelvi jogaiért." Legnagyobb
feladatnak a szülőföldön való boldogulást, a közösségek megőrzését és gyarapodását
nevezve a politikus aláhúzta: "Szeretnénk, ha a Kárpátalján élő emberek számára a
legelemibb feltételeket tudnánk biztosítani, ezért az idén a magyar kormány az igényelhető
szociális csomag keretösszegét megkétszerezte".

Kárpátalja

Ünnepélyes tanévnyitót tartottak a kárpátaljai magyar iskolák
Csongoron

Központi tanévnyitót tartottak a kárpátaljai református líceumok
Nagydobronyban
Ünnepélyesen megnyitotta a 2019-2020-as tanévet a négy kárpátaljai református líceum
vasárnap az ungvári járási Nagydobronyban, ahol átadták a magyar kormány közel 400
millió forintnyi támogatásával felújított és új létesítményekkel bővített helyi líceumot. A
tanévnyitón mondott köszöntőjében Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti
összetartozás bizottságának elnöke Orbán Viktor miniszterelnök tavaly novemberi
beszédéből idézve a többi között hangsúlyozta: az anyaország legfontosabb üzenete, hogy a
száz év magyar magány véget ért. A Kárpát-medence ma már egyre inkább magyar
kulturális és oktatási tér, amit az is jelez, hogy több mint 40 milliárd forintból épülnek és
újulnak meg magyar óvodák a határon túli területeken, ahol immáron magyar egyetemek,
felsőoktatási intézmények működnek – mondta. Hozzátette, a Kárpát-medence
mindinkább magyar gazdasági tér is, hiszen csak Kárpátalja az Egán Ede
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Idén is kiosztotta beiskolázási csomagjait a Horvátországi Magyar
Pedagógusok Fóruma
Hétfőn, hét év után új helyszínen, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF)
kopácsi tangazdaságában és ifjúsági központjában adták át a magyar tanintézményekbe
iratkozó diákoknak a taneszközcsomagokat és az egyszeri pénzbeli támogatást. A
pedagógusfórum beiskolázási csomagjait Pirityiné Szabó Judit, a Nemzetpolitikai
Államtitkárság főosztályvezetője nyújtotta át az általános iskola elsős és ötödikes, valamint
a középiskola első osztályos diákjainak. Az anyanyelven való tanulás fontosságát,
identitásmegőrző jellegét hangsúlyozta a beiskolázási csomagok átadására érkezett
gyerekeket és szülőket köszöntő beszédében Csapó Nándor, a pedagógusfórum elnöke.
Beszélt a szakmai szervezet hét éve tartó, „A horvátországi magyar oktatásért” elnevezésű
programjának a jelentőségéről, arról, hogy Horvátországban az óvodától az egyetemig
lehetőség van magyarul tanulni. Ezt pedig különböző programokon keresztül a HMPF is
támogatja. Köszönetet mondott a szülőknek a magyariskola-választásért, és köszönetét
fejezte ki a program támogatóinak is. Pirityiné Szabó Judit a Nemzetpolitikai
Államtitkárság nevében köszöntötte az egybegyűlteket. Kifejtette, nagy öröm számára,
hogy folyamatosan vannak olyan szülők, akik meg tudják hozni azt a felelős döntést, hogy
gyermekeiket az anyanyelvi osztályokba íratják.

Horvátország

Gazdaságfejlesztési Program keretében eddig 13,5 milliárd forintnyi anyaországi
támogatást kapott a magyar vállalkozások fejlesztésére pályázatok révén, ami a magyarok
szülőföldön maradását és boldogulását szolgálja. Emlékeztetett arra is, hogy 2018-ban a
nemzetpolitikai államtitkárság 13 milliárd forintot fordított a kárpátaljai magyarok
szociális támogatására.

A kormány feladata, hogy a diaszpórában élő mintegy 2,5 millió magyart is a nemzethez
kösse – mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára szombaton az MTI-nek, miután előadást tartott a Svédországi Magyarok
Országos Szövetségének (SMOSZ) őszi közgyűlésén, és átadta a Hallebergai Ifjúsági
Központ új előadótermét. Az államtitkár bemutatta a diaszpórapolitikát, és külön
megköszönte a szervezet tagjainak - az elvégzett munka mellett -, hogy az elmúlt években
mindig kiálltak a magyar kormány és Magyarország mellett. Kiemelte: Svédországban 3540 ezer magyar él, és az őket segítő szervezetek mostanra tulajdonnal is rendelkeznek, így
a következő generációk is lehetőséget kapnak a magyar kultúra megismerésére és

Diaszpóra

Potápi: a kormány számára fontosak a diaszpórában élő magyarok
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ápolására. Ezért fontos a Hallebergai Ifjúsági Központ új előadóterme - egy 160
négyzetméteres alapterületű épület -, amelynek megépítését és a teljes központ bővítését,
felújítását a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság összesen 145 millió forinttal
támogatta.
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