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Orbán Viktor Kolozsváron: jó szakemberré anyanyelvén válhat a 
fiatal 

Magyarország ma már ott tart, hogy az alaptörvényben rögzített felelősségviselés jegyében 

érdemben is hozzá tud járulni, hogy a külhoni magyar közösségek szülőföldjükön 

boldoguljanak – jelentette ki Orbán Viktor a kolozsvári Református Kollégium 

szakiskolájának pénteki avatóünnepségén. A hiánypótlónak számító magyar 

szakképzésnek otthont adó egyházi ingatlant a magyar kormány 650 ezer eurós 

támogatásával újították és szerelték fel. A több mint négyszáz éves múltra visszatekintő 

Református Kollégium keretében szeptemberben beindult szakiskola átadásán elmondott 

beszédében Orbán Viktor kormányfő meggyőződésének adott hangot, miszerint az oktatási 

intézmény valódi kincseket, jó magyar szakembereket fog nevelni, ami szerinte jó hír a 

kolozsvári románok közössége számára is. A miniszterelnök üdvözölte, hogy bár az 

elvártnál, a méltányosnál lassabban, de mégiscsak visszakerülnek jogos tulajdonosaikhoz a 

kommunizmus idején elkobzott javak, az erdélyi magyar történelmi egyházak pedig vallott 

és vállalt nemzetmegtartó szerepükhöz híven a közösség érdekében kamatoztatják ezeket. 

Orbán szerint a magyarok büszkék lehetnek arra, hogy 25 éves építkezés után 

elmondhatják: Magyarország és a magyar nemzet újra egymásra talált. „Egyetlen 

magyarról sem mondunk le, minden magyarért kiállunk. Nagy idők kapujában állunk, jó 

reményünk van arra, hogy a magyar nemzet ismét a nagy és erős nemzetek sorába 

emelkedjen” – szögezte le a miniszterelnök. Az avatóünnepségen – amelyen a 

szakképzésnek otthont adó tanintézet felvette az erdélyi református egyházat 1885 és 1899. 

között irányító Szász Domokos püspök nevét – Kató Béla, az egyházkerület jelenlegi 

vezetője elmondta: az egyház az erdélyi magyarságra leselkedő veszélyt felismerve vállalta 

fel, hogy kezébe veszi a gyermekek szakoktatását. Az Erdélyi Református Egyházkerület 

püspöke meggyőződését fejezte ki, miszerint a szakiskola beindításával sikerül 

megváltoztatni a szakoktatással kapcsolatban élő negatív társadalmi felfogást.  

 

Semjén Zsolt: a MOGYE a magyarság egyik legfájóbb sebe 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) körüli harc a magyarság 

megmaradásáért folytatott küzdelmet jelképezi – jelentette ki Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes pénteken a marosvásárhelyi Vártemplomban, a magyar tagozat 

tanévnyitó ünnepségén. „Marosvásárhelyen a MOGYE a magyarság diszkriminációjának 

és jogfosztásának egyik legfájóbb sebe. Nem valamilyen plusztámogatást, kegyet, vagy 

privilégiumot kérünk, csak azt, ami emberi jogi alapon, és egyébként hatályos törvény 

alapján megillet minket. (...) A magyarság számára az önálló döntési jogkörrel rendelkező 

magyar kar az egyetlen elfogadható megoldás” – mutatott rá a politikus. Az erdélyi 

értelmiség sorsa az orvostanhallgatókon is múlik, így helytállásukkal az erdélyi magyarság 

megmaradását is szolgálják – mondta Semjén Zsolt. A miniszterelnök-helyettes a magyar 
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kormány, a magyar állam és magyar nemzet támogatásáról biztosította a MOGYE magyar 

tagozatát. Szabó Béla professzor, a MOGYE magyar tagozatának választott vezetője a 

tanévnyitón úgy értékelte, hogy a magas rangú politikusok, közéleti személyiségek 

támogatása bátorítást nyújt a magyar tagozatot önállósulását elszabotáló, a „bukaresti 

oktatási minisztérium burkolt támogatásával megvalósuló” jogsértés elleni küzdelemhez. 

A MOGYE magyar tagozata tiltakozásképpen nem vett részt az egyetem múlt hétfői 

hivatalos tanévnyitóján, mivel a román többségű szenátus az intézményi autonómiára 

hivatkozva nem hajlandó életbe léptetni az új oktatási törvény magyar szempontból fontos 

előírásait. 

Semjén Zsolt ezt megelőzően felavatta a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

(EMTE) 240 férőhelyes marosvásárhelyi diákkollégiumát. A magyar állam nem valamiféle 

kegyet gyakorol, hanem alapvető küldetését teljesíti, amikor az erdélyi magyar 

felsőoktatást támogatja – hangsúlyozta a miniszterelnök-helyettes. „A magyar államnak az 

értelme és célja, hogy a magyar nemzet fennmaradjon és a magyar emberek életminősége 

javuljon. Nyilván a magyar nemzet fennmaradása akkor lehetséges, ha minden nemzetrész 

megmarad. Ha akár az erdélyi, kárpátaljai, felvidéki, akár a délvidéki nemzetrész elveszne, 

az egyetemes magyarság csorbulna. Ahhoz, hogy az erdélyi magyarság fennmaradjon és 

ezáltal az egyetemes magyarság: ehhez kell a Sapientia” – mutatott rá a politikus. Semjén 

Zsolt az egyetem napja alkalmából szervezett ünnepségen beszámolt arról, hogy a magyar 

állam működésre évi 2,2 milliárd forintot biztosít az erdélyi magyar felsőoktatási 

intézményrendszernek, fejlesztésre, építkezésre, bővítésre pedig – három évre elosztva – 

4,1 milliárd forintot. „Szomorú dolog, sőt szégyenletes, hogy a román állam egy fillérrel 

nem járul hozzá” – jegyezte meg Semjén Zsolt. Úgy vélte, azáltal, hogy a Sapientia EMTE 

nem kap román állami támogatást, Bukarest román állampolgárokat diszkriminál, akik 

adójukból hozzájárulnak a teljes romániai oktatási intézményrendszer fenntartásához, 

anyanyelvű egyetemi tanulmányaikhoz mégsem kapnak állami támogatást. Semjén Zsolt 

beszéde végén arról biztosította a Sapientia oktatóit és hallgatóit, hogy mindig 

számíthatnak a magyar államra, amely nemcsak az egyetem működését, hanem a 

fejlesztését és bővítését is biztosítani fogja. 

 

Kövér László nyitotta meg a XXI. Vajdasági Magyar Ünnepi 
Játékokat 

„Olyan magyar nemzetet akarunk erősíteni, amelyben nincs többé határon túli és határon 

inneni magyar, csak egyetlen szerves magyar ügy van, amelynek szolgálata nem sérti senki 

érekét, nem veszélyezteti, hanem erősíti a Kárpát-medence politikai stabilitását” – 

szögezte le ünnepi beszédében Kövér László, az Országgyűlés elnöke a XXI. Vajdasági 

Magyar Ünnepi Játékok szabadkai megnyitóján. Hozzátette: „Egy olyan korszakban, mikor 
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politikai rendszerek és országok omlottak össze és közösségeket vérrel és vassal ziláltak 

szét, akkor a vajdasági magyar ünnepi játékok hagyományának felélesztésével és 

ápolásával a magyarok megerősítették és gyarapították saját közösségüket.” A XXI. 

Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitóján tartott beszédében Pásztor István, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke köszönetet mondott Kövér Lászlónak a „nemcsak a 

közjogi státusunkat, hanem a mozgásterünket, a perspektívánkat megváltoztató 

törvényekért”. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy 

az idei magyarországi parlamenti választások után felálló hatalom ezt a nemzetépítő 

munkát fogja folytatni, majd leszögezte, ehhez a munkához a vajdasági magyarság is 

tevékenyen hozzá kíván járulni. Kövér László rámutatott arra, hogy csak annak van igazán 

erkölcsi joga számon kérni a politikusok, a közösségi képviselők munkáját, akik élnek 

szavazati jogukkal, és ezzel hozzájárulnak a közösség erejéhez. „Az idei nemzeti tanácsai 

választásokon minden magyar maradéktalanul élhet a választás szabadságával, választhat 

az általa támogatható magyar szervezetek: a Vajdasági Magyar Szövetség és a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége jelöltjei között” – jegyezte meg. Kövér László a 

Pannon RTV-nek adott interjújában kifejtette: a magyarországi helyzet változásával a 

vajdasági magyar közösség életkedve és bizakodása is kezd visszatérni, és reményét fejezte 

ki, hogy négy év múlva a mérleg még jobb lesz, az optimistább jövőkép pedig egyúttal azt is 

jelenti majd, hogy az ott élő fiatalok a mainál kisebb arányban hagyják el szülőföldjüket. 

 

300 első éves hallgató részesül az MNT ösztöndíjában 

A Magyar Nemzeti Tanács az idei évben mintegy 300 első éves egyetemi és főiskolai 

hallgatót részesít felsőoktatási ösztöndíjban, valamint 77 felsőbb éves hallgatónak juttat 

demonstrátori ösztöndíjat a magyar kormány támogatásának és a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. közreműködésének köszönhetően. Az idei tanév az első, amelyikben már 

minden évfolyamon lesznek MNT-ösztöndíjas hallhatók. „A tudás a leginkább megtérülő 

befektetés az életben” – mondta Korhecz Tamás, az MNT elnöke ünnepi köszöntőjében. 

Beszédében a szerb nyelvtudás fontosságát hangoztatta, valamint megbízatásának 

lejártával köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak az immáron negyedik éve 

működő ösztöndíjprogram sikeréhez. Az aláírási ünnepségen részt vett Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy az 

értelmiség képzésének ügye kulcskérdés, hiszen a délvidéki közösség ez által biztosíthatja 

jövőjét és fennmaradását. Kiemelte, hogy a Magyar Nemzeti Tanács oktatási stratégiája 

példamutató a Kárpát-medencében. Az államtitkár látogatása során a Közügyek című 

műsornak adott interjújában utalt arra: 2015-től várhatóan a határon túli magyarok is be 

tudnak kapcsolódni a magyarországi pályázati rendszerbe. A tervek szerint 60 százalékban 

gazdasági projekteket támogatnak majd, ezen belül pedig főleg a kis- és a 

középvállalkozásokat részesítik előnyben. 
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Megemlékezés az aradi vértanúkról Beregszászon 

Az aradi tizenhármak és az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc többi vértanújának 

hatalmas történelmi hagyatékából erőt kell meríteniük a kárpátaljai magyaroknak a 

szülőföldjükön való megmaradáshoz és a nemzet újraegyesítéshez - jelentette ki Mikola 

István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium biztonságpolitikai és nemzetközi 

együttműködésért felelős államtitkára vasárnap Beregszászon. A politikus a báró Perényi 

Zsigmond ugocsai főispán, felsőházi elnök, a forradalom 1849-ben kivégzett vértanúja 

beregszászi szülőházánál tartott emlékünnepségen hangsúlyozta: a mártírok örökségét a 

magyarságnak szellemi energiaként kell használnia. Hozzátette: most ismét olyan időket 

élünk, amikor a vértanúk hagyatékából erőt kell merítenünk ahhoz, hogy a mai 

problémákat úgy tudjuk megoldani, hogy a magyar kultúra, a magyar nép 

felvirágozhasson. Brenzovics László, a KMKSZ elnöke beszédében Perényi Zsigmondot 

méltatva elmondta, korának egyik legsikeresebb politikusa volt, aki a kritikus pillanatban 

nemzete mellé állt, és azt nem árulta el. Hasonló módon a kárpátaljai magyarság egy 

rendkívül nehéz évszázad után sem volt hajlandó lemondani nemzeti identitásáról, feladni 

kultúráját, történelmi emlékezetét, a kommunista szovjet rendszer minden törekvése 

ellenére sem - mutatott rá. Brenzovics szerint rendkívül fontos, hogy „most, amikor 

Ukrajna keleti országrészében háború van, amelyben fiatalok, köztük kárpátaljai magyarok 

halnak meg, városok pusztulnak el, és ez veszélyt, fenyegetést, bizonytalanságot jelent a 

kárpátaljai magyar közösség számára, az anyaország kormánya - s ezt bizonyítja Mikola 

államtitkár látogatása is - mindent megtesz a béke és biztonság helyreállítása érdekében”. 
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