Nemzetpolitikai
összefoglaló
2021. 14. hét

és

Ha sikerül megszerezni a szükséges jóváhagyásokat, már ősztől elindulhat
Sepsiszentgyörgyön az egyetemi szintű sport- és edzőtudományok, valamint a szobrászat
és festészet szak – jelentette ki egy keddi sajtótájékoztatón Tonk Márton, a Sapientia
Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) rektora. Tonk Márton elmondta:
Sepsiszentgyörgyön hozzák létre a magyar állami támogatással működő egyetem negyedik
karát, amelyik a – jelenleg kihelyezett tagozatként működő – agrármérnöki és
erdőmérnöki szakok mellett a sport és képzőművészeti szakokat is magában foglalja. Tonk
Márton hozzátette: a testnevelési szak akkreditációs dossziéját már ezen a héten
benyújtják a román felsőoktatás minőségét ellenőrző állami hatóságnak (ARACIS). Kató
Béla református püspök, az egyetemet működtető Sapientia Alapítvány elnöke elmondta:
pályázat alapján választották ki a leendő kar campusának a tervezőjét. A campus
megépítése Sepsiszentgyörgy történetének a legnagyobb beruházása lesz. Zöldmezős
beruházás indul, melyhez a legkorszerűbb megoldásokat szeretnék alkalmazni. A püspök
bejelentette: a magyar kormány elkülönítette az erre a célra szánt 20 millió euró körüli
összeget. Megjegyezte: az egyetemi campusban a megszokott oktatási infrastruktúra
mellett uszoda, sportcsarnok és egyetemi kollégium is épül. „Később dől el, hogy a
városnak lesz egyeteme, vagy az egyetemnek lesz városa” – utalt a püspök arra, hogy az
egyetemi infrastruktúrát a város is használhatja, és az egyetem is számít a város létező
sportinfrastruktúrájára.

Kelemen Hunor: nem vagyok
Magyarországon nincs autokrácia
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Ősztől elindulhat a Sapientia sepsiszentgyörgyi edzőképzőművészképzése, megaberuházásból épül a campus

alárendeltje,

Megvédte Orbán Viktort és a magyarországi viszonyokat Kelemen Hunor RMDSZ-elnök a
G4Media.ro bukaresti hírportálnak adott hosszú videóinterjúban. A Florin Cîțukormányban miniszterelnök-helyettesi tisztséget betöltő Kelemen Hunor határozottan
cáfolta, hogy Magyarország miniszterelnökének az alárendeltje lenne. Arra a kérdésre,
hogy december 19-én, a bukaresti koalíciós szerződés aláírása másnapján miért utazott
Budapestre, kijelentette: a szokásos év végi találkozásra került sor Orbán Viktorral, és ez
volt az egyetlen nap, amikor elmehetett. Úgy vélte: az lenne a normális, ha a román
miniszterelnök is fogadná a magyarországi, szerbiai vagy más országokban élő románok
képviselőit. Nem adunk jelentést sem Budapestnek, sem másnak” – jelentette ki a
politikus. Kelemen hozzátette: nem lehet azzal vádolni őt, hogy valaha is Románia ellen
cselekedett volna. Arra is kitért, hogy nem lehet egyenlő távolságot tartani a
magyarországi pártoktól. Szerinte elődje, Markó Béla is „veszekedett” Gyurcsány Ferenc
volt miniszterelnökkel, ő maga pedig hogyan is tarthatna ugyanakkora távolságot a
Fidesztől, mint a Jobbiktól és „más furcsa pártoktól”.
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Egy friss közvélemény-kutatás szerint a románok túlnyomó többsége úgy érzi:
másodrangú állampolgárnak tekintik Európában, csaknem ötven százalékuk szerint pedig
Magyarország Erdéllyel kapcsolatos politikája az országrész „elszakítását” célozza. Az
INSCOP közvélemény-kutató intézet hétfőn tette közzé a Társadalmi bizalmatlanság:
Nyugat vagy Kelet, a nacionalizmus térnyerése az álhírek és félretájékoztatás korában
című felmérésének harmadik, a nemzeti elfogultsággal kapcsolatos részét. A felmérés
készítői arra voltak kíváncsiak: egyetértenek-e a megkérdezettek azzal, hogy
„Magyarország el akarja szakítani Erdélyt Romániától”. A válaszadók 49,5 válaszolt
igennel, 43,2 százalékuk nemmel, 7,4 százalékuk nem válaszolt, vagy nem tudta, mit
válaszoljon. Azzal az állítással, hogy Romániának védenie kell a területén élő nemzeti
kisebbségek jogait, a megkérdezettek 87,2 százaléka értett egyet, 11 százalékuk viszont
nem – számolt be az MTI.

Erdély

Hatott Iohannis riogatása: a románok csaknem fele szerint
Magyarország el akarja szakítani Erdélyt

A legfelsőbb bíróság érvénytelenítette Dabis Attila kitiltását
Romániából, miután már lejárt

Kinevezte az államfő az új szlovák miniszterelnököt és kormányát
Kinevezte az új miniszterelnököt, Eduard Hegert és kormányát a szlovák államfő. Eduard
Heger, aki a miniszterelnöki székből közel egyévnyi kormányzás után távozó Igor
Matovičot váltja a poszton, korábban a pénzügyi tárcát vezette. Az új kabinet a négypárti
koalíciót alkotó pártok erőviszonyait tekintve nem változott a korábbihoz képest, csak
személyi összetételében lett részben más. A kormányátalakítást megelőző koalíciós válság
idején lemondásukat benyújtó miniszterek döntő többsége visszatért posztjára. Eduard
Heger kinevezését követően azt mondta: bízik benne, hogy kormánya olyan stabil és
összetartó kabinet lesz, amelyben a kölcsönös bizalom légköre uralkodik. A legnagyobb

Felvidék

A román legfelsőbb bíróság jogerősen érvénytelenítette azt az iratot, amellyel 2018.
március 9-én három évre kitiltották Romániából Dabis Attilát, a Székely Nemzeti Tanács
(SZNT) külügyi megbízottját. A szerdán kimondott jogerős ítélet kivonatát a legfelsőbb
bíróság közölte honlapján. A bíróság részlegesen érvénytelenítette a Bukaresti
Táblabíróság – Dabis Attila számára kedvezőtlen – 2019. május 13-i ítéletét, elrendelte a
határrendészet által kiállított kitiltási határozat érvénytelenítését, és azt is hogy a román
hatóság fizessen ki 2000 lej perköltséget Dabis Attilának. A legfelsőbb bíróság az egyéb
vonatkozásokban helyben hagyta a korábbi ítéletet. Dabis Attila az MTI-nek elmondta:
kártérítést is igényelt kitiltása miatt a román államtól. Ezt a kérését azonban a legfelsőbb
bíróság figyelmen kívül hagyta. Az SZNT külügyi megbízottja a román hatóságok
megfontolt lépésének tartotta, hogy bő három héttel az után született az ítélet, hogy
kitiltása lejárt.
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Felvidék

szlovák kormánypárt, az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO)
mozgalomnak továbbra is 7 miniszteri széke lesz a kabinetben, a hozzájuk tartozó
pénzügyi tárcát azonban a jövőben Igor Matovič vezeti majd, aki egyidejűleg az egyik
miniszterelnök-helyettesi posztot is betölti majd. Az OLaNO minisztereinek sorában
személycsere történt az egészségügyi minisztérium élén is. A koalíció második legnagyobb
pártja, a Boris Kollár vezette jobbközép Család vagyunk (Sme rodina) is megtartotta az
eddig betöltött 3 minisztériumát. Egyelőre azonban betöltetlen maradt a hozzájuk tartozó
munka-, szociális és családügyi tárca miniszteri posztja, amelynek vezetője szintén a
koalíciós válság idején mondott le posztjáról. A négypárti szlovák kormánykoalíció két
kisebb pártja, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) és az Emberekért (Za ludí) által betöltött
kormánypozíciók gyakorlatilag változatlanok maradtak.

Orbán Viktor gratulált az új szlovák miniszterelnöknek
Orbán Viktor gratuláló levelet küldött Szlovákia miniszterelnökévé történt kinevezéséhez
Eduard Hegernek; a távozó Igor Matovič kormányfőnek pedig egy másik levélben
köszönetet mondott az eddigi kitűnő együttműködésükért. Az új szlovák
miniszterelnöknek Orbán Viktor azt írta: Magyarország Szlovákiát kulcsfontosságú
szövetségesnek és stratégiai partnernek tekinti. Örömét fejezte ki, hogy a két ország
kapcsolatai az elmúlt években minden lehetséges területen fejlődtek. A magyar kormányfő
bízik a széles körű együttműködés további megerősítésében, és – a rendkívüli járványügyi
kihívások ellenére – bízik abban, hogy „együtt képesek leszünk fenntartani a V4 csoport
szerepét Európa növekedési motorjaként”. Orbán Viktor reményét fejezte ki, hogy
hamarosan személyesen is tárgyalhat új szlovák partnerével az aktuális politikai és
gazdasági témákról. A távozó szlovák miniszterelnöknek a magyar kormányfő
megköszönte a kitűnő együttműködést. „Őszintén hálás vagyok az Ön konstruktív
hozzáállásáért, ami segített felülkerekedni a járvány nehézségein. Köszönöm megfontolt
döntéseit, amelyekkel képesek voltunk nyitva tartani a határokat és működtetni a
gazdaságainkat. Különösen nagyra értékelem erőfeszítéseit, amelyeket a V4együttműködés folyamatos erősítéséért tett” – fogalmazott Orbán, aki felidézte
Magyarország és Szlovákia közös projektjeit is, kiemelve a Monostori híd átadását, amely
nagyban hozzájárult a két ország és polgárai kapcsolatainak szorosabbra fűzéséhez.

A Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók céljai és elvárásai
Pozsonyban sajtótájékoztatóm ismertették a Szövetség – Magyarok, Nemzetiségek, Régiók
céljait, illetve az új szlovák kormánnyal szembeni elvárásait. A sajtót a Szövetséget
létrehozó három párt elnökei közösen tájékoztatták. A Szövetség új programot vár az
Eduard Heger miniszterelnök vezette kormánytól. Ez amiatt is szükséges, mivel a tavaly
elfogadott dokumentum még nem számolhatott a koronavírus-járvány elhúzódásával.
Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint valószínű, hogy az új kabinet
az előző kormányprogram irányelveit követi. Bíznak abban, hogy az állampolgárokkal
folyó kommunikáció kedvezően változik. A Szövetség 15 pontban megfogalmazta azon
javaslatait, amelyeket szívesen látnának a kormányprogramban, és azokat el is küldik az új
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Kovács Elvira: A népszámláláson szabadon válaszoljanak a nemzeti
hovatartozás kérdésére
A soron következő szerbiai népszámlálás részleteiről beszélt a köztársasági parlament mai
ülésén Kovács Elvira. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselője felszólalásában annak
fontosságát hangsúlyozta, hogy a népszámlálás során lehetőség nyílik a nemzeti
hovatartozás kinyilvánítására, azonban ennek a kérdésnek a megválaszolása továbbra sem
lesz kötelező. Kovács azonban hozzátette, hogy a nemzeti közösségek képviselete nagyban
függ attól, hogy a népszámlálást követően milyen számbeli adatok születnek az említett
kérdést illetően. A VMSZ politikusa ezért arra biztatja a polgárokat, hogy az októberre
halasztott népszámlálás során ne szalasszák el a lehetőséget és szabadon válaszoljanak
arra a kérdésre, hogy milyen nemzeti közösséghez tartoznak. „Egy nemzeti kisebbséghez
való tartozás és annak számbeli bejegyzése a hivatalos népszámlálás során egyrészt
elismerést jelent, de az identitás kifejezését is jelenti, illetve a politikai közösséghez
tartozást is. A Vajdasági Magyar Szövetség számára stratégiai jelentőségű a népszámlálás
megvalósulása. A jelenlegi helyzet függvényben meglátjuk, hogy ez 2021-ben vagy 2022ben lesz-e esedékes” – mondta Kovács Elvira.

Vajdaság

miniszterelnöknek, Eduard Hegernek. Ezek között szerepel az állampolgársági törvény
olyan módosítása is, ami megfelel a Szlovákiában élő magyar közösségnek. Az MKP elnöke
emlékeztetett arra is, hogy Igor Matovič leköszönt kormányfő ígéretet tett rá, hogy a
Csemadok állami támogatásban részesül. A Szövetség bízik ennek megvalósulásában, hogy
Matovič ezt pénzügyminiszterként tovább támogathatja. Ugyancsak fontos az egészségügyi
rendszer fejlesztése, és a járványügyi helyzet miatti károk felszámolása, beleértve a
vállalkozások támogatását is.

Új erőre kapott az elmúlt évtizedben a délvidéki magyarság
A megfogyatkozott délvidéki magyarságnak azok helyett is erőt kell tudnia felmutatni, akik
nincsenek itt velünk, de bízunk benne, hogy egyszer majd hazatérnek – jelentette ki a
Külhonimagyarok.hu portálnak adott interjújában a vajdasági Magyar Nemzeti Tanács
elnöke. Hajnal Jenő részletesen beszélt a tanács által vitt, a nemzetpolitikai államtitkárság
támogatását élvező programokról, a magyarság és szerbség példaértékű
együttműködéséről és a jövőbeli tervekről is. „Mind a nyelvhasználatban, mind a magyar
életben elért eredményeket meg kell védenünk, és a büszkeséget, amely mostanra
kialakult, tovább kell erősítenünk. A magyar nyelvünket minden lehetőséget megragadva,
minden alkalommal, nyíltan használnunk kell, ennek az elősegítése a Magyar Nemzeti
Tanácsnak is egyik alapvető feladata. Abban látom a legfontosabb szerepünket, hogy
fogyásunk ellenére ne visszahúzódjunk, hanem azon kell dolgoznunk, hogy a magyar
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Sok uniós képviselőnek újdonságként hatottak a kárpátaljai magyar kisebbség helyzetét
értékelő
tanácskozáson
elhangzottak.
El
sem
tudják
képzelni,
milyen
megpróbáltatásoknak vannak kitéve a Kárpátalján élő magyarok. Erről Brenzovics László,
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke beszélt a Kossuth Rádió Jó
reggelt, Magyarország! adásában. Fokozódik a nyomás a kárpátaljai magyar kisebbségen.
2021 márciusától az ukrán hatóságok a kettős állampolgárság szabályozásának
előkészítéseként a kettős állampolgárok felkutatására kaptak parancsot, ezáltal Ukrajna
saját állampolgárainak listázására adott rendeletet – mondta nemrég egy interjúban a
kárpátaljai politikus.

Gazdaságtámogatási szerződések aláírása Ljubljanában
Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK)
Tanácsának elnöke, valamint Zdravko Počivalšek gazdaságfejlesztési és technológiai
tárcavezető Ljubljanában aláírta a magyar nemzeti közösség gazdasági alapjának
serkentési programja 2021–2024 támogatási szerződését. A muravidéki kétnyelvű terület
gazdaságélénkítési programját mintegy 2,8 millió eurós összeggel a szlovén kormány már
januárban megerősítette. A most induló négyéves program három intézkedést tartalmaz
költségvetési évenként 700 ezer eurós bontásban. Az első intézkedés a programterület
gazdasági befektetéseinek ösztönzésére vonatkozik, amelyre 2021-ben 300 ezer eurót
irányoztak elő. A gazdaságfejlesztési támogatások kiírása áprilisban várható. A vissza nem
térítendő eszközöket a kétnyelvű terület vállalkozói a tavalyival azonos feltételek mellett
pályázhatják meg. A gazdaságfejlesztési program 2. intézkedése az idegenforgalmi
tevékenységek és termékek létrehozásának ösztönzésére vonatkozik (idén 180 ezer euró
összegben), a 3. intézkedés pedig a programterület pormóciójának támogatása jelenti, az
idei évben 220 ezer euróval.

Muravidék

Brenzovics László: Nem tudják az EP-képviselők, mi folyik
Ukrajnában

Kárpátalja

nyelvünk, tudatos nyelvhasználatunk felértékelődjön. Erre látok esélyt, és látom az ehhez
szükséges feladatokat is” – mondta Hajnal Jenő.
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