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Wetzel: nagyobb szerepet kap gazdaságfejlesztés a 
nemzetpolitikában 

A már jól működő programok mellett a gazdaságfejlesztés felé kell elmozdulnia a 

nemzetpolitikának - jelentette ki Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár a Rákóczi Szövetség által Szentendrén, a külhoni magyar egyetemistáknak 

szervezett táborban tartott előadásában. A Miniszterelnökség helyettes államtitkára 

közölte: a nemzetpolitikában mára olyan struktúra jött létre, amelyre lehet építeni, 

ugyanakkor tovább is kell fejleszteni, s a szimbolikus döntések után az egyik ilyen irány a 

gazdaság. Hozzátette: a határon túli magyar szervezetek számos gazdaságfejlesztési 

stratégiát alkottak meg, s a következő években ezeket a terveket szeretnék egységes 

stratégiává alakítani, valamint egységes forrásokat biztosítva támogatni. Kifejtette: a 

magyar állam évente mintegy 21,5 milliárd forintot költ határon túli támogatásokra, 

amelyek részben nagyobb beruházások, részben egyedi pályázati összegek, részben civil 

szervezetek működtetését biztosítják, de az oktatás-nevelés ügyét is támogatják normatív 

alapon. A hatékony felhasználás kulcskérdés - emelte ki, hozzátéve, hogy szerinte a civil 

kezdeményezéseket és ezek összekapcsolását kell elsősorban támogatni. A kormány és a 

határon túli szervezetek viszonyával kapcsolatban hangsúlyozta: mára olyan 

szervezetrendszer jött létre, amely bevonja a döntésekbe a határon túli szervezeteket, és a 

kormány partneri kapcsolatot alakított ki velük. Hangsúlyozta azt is, hogy Budapestnek 

figyelembe kell vennie a helyi igényeket. Wetzel Tamás beszélt a jogvédelem, a 

jogérvényesítés fontosságáról is, kiemelve, hogy sok esetben a magyar közösségek nem 

tudnak élni a nemzetközi jog adta lehetőségekkel. Szólt arról is, hogy a nemzetközi 

fórumokon tágítani kell a lehetőségeket, s a diplomácia területén is még sokkal többet 

lehet előrelépni. Az egyszerűsített honosítással kapcsolatban megjegyezte: eddig több mint 

750 ezren kérték a magyar állampolgárságot. 

 

Az RMDSZ és MPP vezetői nyár végén tárgyalnak az autonómiáról 

Az RMDSZ és MPP vezetői legkésőbb szeptember elején döntenek az autonómiatervezet 

sorsáról. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint nincs határidő, mikor terjesztik a 

parlament elé, Antal Árpád polgármester pedig úgy véli, hogy a „Putyin–Orbán–székelyek 

hamis képlet” bonyolítja a történetet. Arra a korábbi felvetésre, hogy a Magyar Polgári Párt 

(MPP) szerint szeptemberig véglegesíteni kell a székelyföldi autonómiatervezetet, hogy az 

őszi ülésszak kezdetére be lehessen terjeszteni a parlamentben, Kelemen Hunor a Székely 

Hírmondó érdeklődésére elmondta, egyelőre minden változat lehetséges, de nem szabad 

eltekinteni attól, ami körülöttünk történik. „Nem engedhetjük meg magunknak azt sem, 

hogy besodródjunk esetleg egy olyan helyzetbe, ahol aztán partnerek nélkül, elszigetelődve 

maradunk. Minden változat lehetséges, az is, hogy szeptemberben, az is, hogy nem 

E
rd
é
ly

 
M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
3 

szeptemberben, nincs még döntés. Határidőt nem adtunk ilyen értelemben magunknak” – 

fogalmazott az RMDSZ elnöke. Kelemen szerint ennek a törvénytervezetnek a sorsa, sikere 

vagy kudarca nem egy dátumtól függ, hanem kontextus-problémáktól, attól, hogy ki fogja 

ezt megszavazni.  Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint rendkívül fontos, 

hogy a közeljövőben véglegesítsék a tervezetet, és „mérföldkőnek” tartja ennek benyújtását 

is a parlamentben, de ugyanakkor ő is leszögezte, hogy nem lehet eltekinteni a 

környezetünkben levő folyamatoktól. „Azt világosan látni kell, hogy nagyon sokan – és a 

bukaresti külügy irányából is folyamatosan táplálódik – azt próbálják mondani a nyugati 

partnereknek, hogy Orbán Viktor jó kapcsolatban van Vladimir Putyinnal, a székelyek jó 

kapcsolatban vannak Orbán Viktorral, tehát a székelyek azt csinálják, ami Putyinnak jó. Ez 

a történet, ami nem igaz, nem segíti az ügyet” – magyarázta a városvezető. Leszögezte, jó 

ideje folyamatosan arra törekszik, hogy világossá tegye egyrészt a nyugati partnerek 

számára, hogy a székelyföldiek nem azt teszik, amit Orbán Viktor tőlük elvár, hanem 

fordítva működik ez. „A kettő között nagy a különbség, mert mi, székelyföldiek a 

mindenkori magyar miniszterelnöktől elvárunk dolgokat, elvárjuk, hogy támogassa azt, 

ami nekünk fontos” – húzta alá Antal, aki szerint a gondokra a megoldásokat Bukarestben 

kell keresni, de ehhez szükség van a nyugati partnerek támogatására. – „Éppen ezért ez a 

hamis felvetés, hogy Putyin–Orbán–székelyek, és ez oda-vissza, bonyolítja ebben a 

pillanatban a történetet”. 

 

Nem lesz önálló magyar iskola ősztől Besztercén 

Nem indulhat önálló magyar iskola az új tanévtől Besztercén, az oktatási minisztérium 

ugyanis jogi kifogásokat fogalmazott meg a helyi tanács ez irányú határozata ellen,és már 

nincs idő orvosolni a hibákat. Décsei Attila, az RMDSZ Beszterce-Naszód megyei 

szervezetének elnöke közleményében arról tájékoztatott, hogy az oktatási minisztérium 

kifogásokat emelt a besztercei önkormányzat által május 28-án hozott határozat ellen, és 

többek között a tanintézet tervezett nevével – Hunyadi János Gimnázium – sem értett 

egyet. Bár Antal Attila tanácsos a besztercei polgármesteri hivatal jogászaival 

együttműködve megpróbálta korrigálni a határozat szaktárca által kifogásolt szövegét, a 

javított változatot végül a csütörtökre összehívott rendkívüli ülésen kvórum hiányában 

nem fogadhatta el a testület. Décsei Attila rámutat: a polgármesteri hivatal kimondottan a 

magyar iskola ügyében hívott össze rendkívüli tanácsülést csütörtökre, azonban a 

döntéshez a 21 tanácsosból 11-nek ott kellett volna lennie a találkozón, és mivel csak 10-en 

jelentek meg, nem sikerült megtartani az ülést. A megyei RMDSZ-elnök arra is felhívja a 

figyelmet, hogy az iskolahálózatra vonatkozó minisztériumi döntést csupán a tanév 

kezdetéig, szeptember elsejéig lehet módosítani, ahhoz pedig, hogy az önálló magyar iskola 

ügye ismét szóba kerülhessen, újra a tanács napirendjére kellene tűzni a kérdést. Erre már 

csak pénteken vagy hétfőn lenne lehetőség, az idő azonban túl rövid egy újabb rendkívüli 

tanácsülés összehívásához, mutat rá a közlemény. Így megállapítják, hogy a kialakult 
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helyzet miatt nincs esély arra, hogy a 2015–2016-os tanévtől önállósuljon a besztercei 

Andrei Mureşanu Főgimnáziumban működő magyar tagozat. „Nem adjuk fel a harcot. 

Nem most, amikor nagyon közel állunk, hogy a célunkat elérjük. Az érdekvédelmi 

szervezet, ahogyan azt eddig is tette, továbbra is kiáll a magyarságért, továbbra is 

támogatja a magyar fiatalokat és főleg fennmaradásunk egyik alappillérét, a magyar 

nyelven történő oktatást. Egy olyan helyzetet próbálunk most orvosolni, amely nem az 

érdekvédelmi szervezet hatáskörén múlott, de nagy reményeket fűzünk hozzá, hogy 

létrejön Besztercén az önálló magyar iskola a 2016-2017-es tanévvel kezdődően” – hívta fel 

a figyelmet Décsei Atilla. Az önálló magyar iskola ügyében tett erőfeszítések folytatását 

ígéri Antal Attila besztercei RMDSZ-es tanácsos is, aki szerint életben fogják tartani a 

magyar közösség 1990 óta dédelgetett álmát. Az RMDSZ hosszas lobbizásának 

eredményeként a besztercei tanács májusi ülésén bólintott rá arra, hogy a városban önálló 

magyar iskola alakuljon Hunyadi János Gimnázium néven. A tervek szerint a magyar 

iskola a 2015–2016-os tanévben még a régi helyszínen, de önálló szervezeti keretben 

működött volna, majd egy másik épületbe költözött volna. Besztercén jelenleg az Andrei 

Mureşanu Főgimnáziumban működik magyar tagozat évfolyamonként két-két magyar 

osztállyal. A városban hat, a megyében öt százalék a magyarság aránya. 

 

A felvidéki magyar iskolák országos tanévnyitója Gútán 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége augusztus 29-én Gútán tartotta a szlovákiai 

magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségét. Az idei tanévnyitó beszédet Jókai Tibor, 

az SZMPSZ országos elnöke mondta, a magyar kormány nevében Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. Jókai Tibor 

beszédében hangsúlyozta: „Kisebbségi létünkben nagyon ritkán adódott felhőtlenül 

nyugodt, alkotó légkör, amire a lélekformálásnak oly nagy szüksége lenne. A mindennapok 

alattomos intézkedései iskoláink ellen dolgoznak. 1990 óta soha törvényi háttér nem volt 

ennyire megszorító, kisebbségi sorsrontó. Tavasszal a rozsnyói pedagógustalálkozó után 

gyorsan megtapasztalhattuk azt, hogy jóhiszeműségünk hogyan ütött vissza. Hasztalan 

volt több tízezer magyar tiltakozása, a hatalom arrogánsan és határtalan cinizmussal 

emberi mivoltunkat sértve és megalázva élt jogaival. Erőnk csekélynek bizonyult, és ami 

még megmaradt, az is szétforgácsolódik.“ Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkárságának államtitkára ünnepi köszöntője elején kijelentette: 

jelenléte azt az üzenetet hordozza, hogy a felvidéki magyar iskolák mindenkor megbízható 

partnerként tekinthetnek a magyar kormányra. „A magyarság megmaradásában a határon 

túli területeken működő magyar iskoláknak kettős szerepük van. Élen kell járniuk a 

magyar identitás megőrzésében, s eközben olyan használható tudást kell adniuk a diákok 

számára, amely később segíti boldogulásukat az életben. Ma azt látjuk, hogy a második 

követelmény aktuálisabb, mint valaha. A Kárpát-medencei magyarságnak ugyanis az 
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asszimiláció mellett a fiatalok elvándorlásának veszélyével is szembe kell néznie. Ahhoz, 

hogy fiataljainkat meg tudjuk tartani a szülőföldjükön, olyan tudást kell nekik 

biztosítanunk, amely segíti az itthoni boldogulásukat. Csak a minőség megtartásával és 

emelésével tudjuk a jövőben is elérni azt, hogy a magyar szülők gyermeküket magyar 

óvodába, majd magyar iskolába írassák, s ezek a tanulók később anyanyelvükön 

tanuljanak tovább“ – hangsúlyozta az államtitkár.  

 

Beiskolázási csomag a vajdasági magyar elsősöknek 

Több mint száz helyszínen nyújtják át Vajdaság mintegy 1570 magyar elsősének a magyar 

állam támogatásával biztosított beiskolázási csomagot a Magyar Nemzeti Tanács 

képviselői augusztus 31-én és szeptember elsején, a tanévnyitó ünnepségek keretében. 

Magyarország nemzetpolitikai államtitkára, Potápi Árpád János hétfőn Bezdánban, majd 

Bácskertesen vesz részt a tanévnyitón. A legdélebbi vajdasági magyar szórványtelepülésen, 

Maradékon 37 év után öt diákkal, összevont tagozat nyílik, Verbászon pedig szintén hosszú 

évek kihagyása után magyar óvodai csoport. A beiskolázási csomag negyven euró értékű, 

többek között füzeteket, írószereket, tolltartót, vonalzókészletet, rajzfelszerelést, valamint 

ugrálókötelet és labdát tartalmaz. 

 

Megkoszorúzta Petőfi Sándor szobrát Latorcai Csaba helyettes 
államtitkár Ungváron 

Ünnepélyesen megkoszorúzta pénteken Ungváron Petőfi Sándor nemrég megrongált 

szobrát Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes 

államtitkára. A kétnapos hivatalos ukrajnai látogatáson tartózkodó helyettes államtitkár a 

szobornál elmondott beszédében hangsúlyozta: „Ma azért gyűltünk itt össze, mert ismét a 

tudatlanság és békétlenség áldozata lett a magyarság egyik szimbolikus személyének a 

szobra. Aki pedig egy nemzet szimbólumát gyalázza, az az egész nemzetet megsérti. Ezt a 

sértést vissza kell utasítanunk”. Hozzátette: ezúton is köszöni az ukrán hatóságok 

intézkedését, amelynek köszönhetően a vandál cselekedet elkövetőjét elfogták. A politikus 

kiemelte: „a magyarok emlékét ezer esztendő történelme őrzi Kárpátalján”, a magyarság 

pedig számos sorsfordító időben bizonyította, hogy megáll a saját lábán. Mint mondta, a 

világ most újra békétlenséget mutat, hamis politikai, gazdasági, társadalmi célok mentén 

szerveződő rettenetes háborúknak és újkori népvándorlásnak vagyunk az elszenvedői, 

szemtanúi. Úgy vélte, egy ilyen krízishelyzetben különösen értékes kincs az egymás iránti 

bizalom, melynek egyik alapja a kölcsönös tisztelet. „Erősítsük meg a nemzetek közötti 
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kölcsönös megbecsülést, őrizzük meg együtt a békét és a szabadságot, mert ez minden itt 

élő ember érdeke” – zárta beszédét Latorcai Csaba. A magyar-ukrán kapcsolatokat érintve 

Latorcai Csaba az MTI-nek adott nyilatkozatában emlékeztetett arra, hogy a magyar 

emberek, Magyarország kormánya kezdettől fogva kiállt Ukrajna szuverenitása, területi 

egységének megőrzése mellett, és tette ezt nem csupán a szavak szintjén, hanem konkrét 

cselekedetekkel humanitárius segélyek, családok támogatásának vagy gyermekek 

üdültetésének a formájában. A kárpátaljai magyarság helyzetéről szólva hangsúlyozta: 

nagyon fontosnak tekinti a másik nemzet és kultúra tiszteletét, tolerálását, hiszen ezt 

joggal várja el Ukrajna a keleti határainál, és ugyanígy joggal várják el a kárpátaljai 

magyarok az ország nyugati határánál. 

 

Kövér László: a washingtoni kápolna híd két nemzetrész között 

Megáldotta a Magyarok Nagyasszonya-kápolnát szombaton a washingtoni Szeplőtelen 

Fogantatás Nemzeti Szentélye Bazilikában Erdő Péter esztergom-budapesti és Donald 

Wuerl washingtoni érsek. Erdő Péter prédikációjában kifejezte abbéli reményét, hogy a 

kápolna kapocsként fog szolgálni egyrészt az amerikai magyar közösségek között, másrészt 

az anyaország és az amerikai magyarok között, harmadrészt Magyarország és az Egyesült 

Államok között. Kövér László, az Országgyűlés elnöke Szent István-zászlót ajándékozott a 

bazilikának. „A kápolna mindenekelőtt a magyar nemzet két, egymástól elszakadt része 

között teremt egy újabb kapcsolatot, egy újabb hidat, hiszen az itteniek imádkozhatnak egy 

olyan kápolnában, amelyet államalapító Szent Istvánunkra, illetve a magyar szentekre 

emlékezteti őket, mi pedig hozzájárulhattunk ahhoz, hogy legyen egy magyar emlék az 

amerikai nemzeti bazilikában, sok más nemzet kápolnája mellett. Ez pedig egy lelki, 

szimbolikus kapocs” – mondta Kövér László az MTI-nek adott nyilatkozatában. 
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