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Kisebbségvédelem Európában címmel rendezett nyári egyetemet a 
KJI és az NPKI 

Július 30. és augusztus 5. között immár hatodik alkalommal került megrendezésre a 

Kisebbségi Jogvédő Intézet és a Nemzetpolitikai Kutatóintézet közös szervezésében a 

Kisebbségvédelem Európában nyári egyetem. A nyári egyetem célja, hogy felkutassa 

azokat a joghallgatókat, doktoranduszokat, kezdő jogászokat vagy kezdő ügyvédeket, akik 

a téma iránt kellően elhivatottak, jövőbeni szakmai tevékenységük során érdemben 

kívánnak a külhoni magyarok jog-és érdeksérelmeinek védelmével foglalkozni. A nyári 

egyetem megnyitóján Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a magyarországi választásokon való részvételre buzdította a külhoni 

magyarokat. Fontosnak nevezte, hogy regisztráljanak a voksolásokra: „Történelmi 

lehetőség a szavazati joggal élni, és nemcsak regisztrálni kell, hanem részt is venni a 

választásokon.” Hozzátette: fontos, hogy a határon túli magyarság érdekképviselete jelen 

legyen a magyar Országgyűlésben, és a mindenkori magyar kormány számoljon azzal, 

hogy legitimitását az összmagyarságtól kapta. Az államtitkár megnyitójában beszélt arról 

is, hogy a magyar államnak azonnali válaszokat kell tudnia adni a felmerülő kérdésekre, és 

sok esetben gyors beavatkozásra van szükség. „Azokat, akiket támadás ér, a magyar 

államnak azonnal meg kell védenie” – jelentette ki. Az a cél, hogy ha bárhol a világon 

bármilyen magyart bármilyen jogsérelem ért, a magyar állam azonnal fel tudjon lépni – 

mondta. 

 

Potápi: Esztergom jelentőségét a felvidékiek ismerik a legjobban 

Esztergom igazi jelentőségét a felvidékiek ismerik a legjobban, hiszen 1918-1919 után a 

Felvidék elkerült Magyarországtól és ők évtizedeken keresztül csak a távolból nézhették a 

bazilika épületegyüttesét - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a felvidéki egyházközségek VII. nyári táborának megnyitóján hétfőn 

Esztergomban. Potápi Árpád János hozzátette, bízik abban, hogy a tábor mintegy kétszáz 

fiatal résztvevője hitben, magyarságtudatban és identitásban megerősödve tér majd haza. 

A tábor résztvevőit köszöntötte Völner Pál igazságügyi államtitkár, a térség országgyűlési 

képviselője, aki elmondta: 2010 után születtek törvények a nemzeti összetartozásról, és 

következetesen dolgozik a kormányzat azon, hogy a magyar fiatalok jussanak el a határon 

túli magyarlakta területekre, a külhoni magyarok pedig Magyarországra. Az ötnapos tábor 

résztvevői14 és 25 év közötti fiatalok, akik mintegy harminc felvidéki községből érkeztek.     

 

Soltész: összefogás révén táborozhatnak határon túli magyar 
fiatalok Magyarországon 
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Örömtelinek tartja Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkár, hogy ma már nemcsak a kormány támogatja a határon túli magyar 

fiatalok táboroztatását Magyarországon, hanem elterjedt és természetes ez az 

önkormányzatok és a civil szervezetek számára is. Az államtitkár erről 

Balatonmáriafürdőn beszélt, ahol először szerveztek anyanyelvi tábort délvidéki 

fiataloknak. A Rákóczi Szövetség és a fővárosi VII. kerület önkormányzatának jóvoltából 

hatvan gyerek nyaral keddtől szombatig a Balaton-parti településen. A köszöntésükre 

érkező államtitkár beszélt arról, hogy Magyarország az utóbbi években sok olyan tábort 

tudott szervezni, amely szintén összefogással valósult meg. Az MTI-nek nyilatkozva azt 

mondta, az ilyen táborokban a fiatalok olyan élményekhez juthatnak, amelyek segítenek 

megmaradni magyarnak nehéz gazdasági körülmények között és kisebbségben is. Soltész 

Miklós beszélt arról is, hogy az elmúlt években számos délvidéki és kárpátaljai gazdasági 

programot indított Magyarország, több tízmilliárd forintos támogatással, hogy segítse a 

helyben maradást.  

 

A bíróság megtiltotta Horváth Annának, hogy a Balatonon 
nyaraljon 

A legfelsőbb bíróság végzése értelmében nem utazhat Magyarországra a korrupcióval 

vádolt, és ezért hatósági felügyelet alá helyezett Horváth Anna, Kolozsvár volt 

alpolgármestere. A múlt hét végén hozott végzést honlapján tette közzé a legfelsőbb 

bíróság. Horváth Anna az MTI-nek elmondta, hogy balatoni pihenésre szeretett volna 

utazni augusztus végén a családjával. Ehhez kérte az engedélyt az őt vádoló 

korrupcióellenes ügyészségtől (DNA). Az ügy a kolozsvári táblabíróságra került, és a 

tárgyaláson jelen levő ügyész nem kifogásolta a kérést, így a bíróság azt első fokon jóvá is 

hagyta. A DNA mégis fellebbezett, és a legfelsőbb bíróság helyt adott ennek. A bíróság 

arról is döntött, hogy hatvan nappal meghosszabbítja az RMDSZ politikusa elleni hatósági 

felügyeletet. A hatósági felügyelet értelmében a volt alpolgármester nem veheti fel a 

kapcsolatot az ügyében érintettekkel, rendszeresen meg kell jelennie a hatóságok előtt, és 

az ügyészség jóváhagyását kell kérnie, ha külföldre akar utazni. Horváth Anna 

megerősítette az MTI értesülését, hogy a kolozsvári tárgyaláson azt is megkérdezték tőle, 

van-e magyar állampolgársága. 

 

Nem tudni, hol kezdi az új tanévet a katolikus gimnázium 

Törvénytelennek minősítette a Maros megyei prefektúra a június végén elfogadott 

marosvásárhelyi iskolahálózatot, amely a Bolyai-gimnáziumba sorolja a római katolikus 

gimnázium osztályait. Jelenleg nem tudni, hogy 300 diák hol kezdi az új tanévet, és mi lesz 
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a pedagógusok sorsa – hívta fel a figyelmet levelében Csíky Csengele, a Civilek a katolikus 

iskoláért szülői csoport képviselője. A 18 oldalas levélben többek között az olvasható, hogy 

pár napja kézbesítette a Maros megyei prefektúra a június végén elfogadott 

iskolahálózattal kapcsolatos törvényességi aggályait. A Nagy Zsigmond alprefektus által 

jegyzett dokumentum rámutat, hogy az iskolahálózatot már egyszer elfogadták, a helyi 

tanácsnak többek között ezért nem volt joga június végén újat elfogadni. Más kifogást is 

találtak a prefektúra jogászai a tanácsi határozatban, amely kimondta, hogy a felekezeti 

iskola a Bolyai Farkas Gimnázium fiókintézményeként fog működni, elveszítve jogi 

önállóságát. Ezt áthidaló megoldásnak szánták a kezdeményezők, de a prefektúra a 

határozat visszavonását kérte. Csíky Csengele amiatt aggódik, hogy ha nem történik 

előrelépés, visszaállnak az iskola alapítása előtti állapotok, vagyis az akkor meglevő 

felekezeti osztályok visszatérnek a Bolyaiba, a többi meg az Unireába.  

 

Németh Zsolt: várni kell még a teljes magyar-szlovák megbékélésre 

Kézzelfoghatóan javultak a magyar-szlovák kapcsolatok a rendszerváltás óta eltelt 27 

évben, de a teljes megbékélésre még várni kell – mondta az Országgyűlés Külügyi 

Bizottságának elnöke a Békés megyei Tótkomlóson a csehszlovák-magyar lakosságcsere 

70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. Németh Zsolt kifejtette, a kitelepítettek 

magyarországi kárpótlása „még lóg a levegőben”, és a kisebbségi jogok biztosítása terén is 

sok még a tennivaló. Ám szerinte ahogyan a magyar-szerb kapcsolatokban a két 

államelnök 2013. júniusi, közös főhajtása a délvidéki magyar és szerb áldozatok részére 

elhozta a katarzist, úgy az a magyar-szlovák kapcsolatok terén is elérhető. Németh Zsolt 

kijelentette, a lakosságcsere, a kollektív bűnösség, a kényszermunka, a deportálás 

Csehországba és a kitelepítés Magyarországra a homogén nemzetállam álma volt, a 

csehszlovák nemzeti kommunizmus végső megoldása közeli rokonságot mutat a náci-

fasiszta faji tisztaság tervével – mondta. Emlékeztetett, 1947-ben 80-170 ezer felvidéki 

magyart telepítettek át Magyarországra, a Békés megyei Tótkomlósra körülbelül 1500-an 

érkeztek. Beszéde végén Németh Zsolt azt mondta, a magyar és a szlovák testvérnép, és 

nincs még két nemzet a Kárpát-medencében, amelyekre ez ennyire igaz volna. 

 

A magyar kormány több mint 6200 vajdasági vállalkozót 
támogatott 

A magyar kormány eddig mintegy 9 milliárd forintot helyezett ki a Vajdaságba a 

gazdaságfejlesztési programján keresztül, és ezzel több mint 6200 vállalkozót támogatott 
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– hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára szerdán Szabadkán, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának újabb nyertes pályázóival írtak alá szerződéseket nagyléptékű 

mezőgazdasági fejlesztésekről. Az eddig elosztott összeg a teljes keretösszegnek kevesebb 

mint a negyede, és a következő év során igyekeznek a maradékot is szétosztani - tette 

hozzá az államtitkár. Magyar Levente aláhúzta: az utóbbi majdnem két évben szinte 

minden vajdasági magyart elértek, minden magyar lakta településre eljutottak, így aki 

részt kívánt venni a programban, annak minden lehetősége megvolt erre, az 

információhiány miatt senki nem maradt ki. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

(VMSZ) elnöke azt hangsúlyozta, hogy a magyar kormány és a VMSZ történelmet ír a 

Vajdaságban a gazdaságfejlesztési programmal. A VMSZ megteremtette a 

befogadóközeget, de ehhez az is kellett, hogy az anyaországnak olyan kormánya legyen, 

amely nemcsak a szavak, hanem a tettek szintjén is biztosítja a szülőföldön való 

megmaradást és boldogulást, és létezzen a vajdaságban egy olyan vállalkozói réteg, 

amellyel egy ilyen programot meg lehet valósítani - részletezte a VMSZ elnöke. 

 

Grezsa István: jelentősen nőtt a magyar nyelv iránti érdeklődés 
Kárpátalján 

Jelentősen nőtt Kárpátalján a magyar nyelv iránti érdeklődés – mondta a 

Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa a zánkai 

Erzsébet-táborban, ahol magyarul tanuló ukrán gyerekekkel találkozott. Grezsa István 

elmondta: a most zárult tanévben 1235 ukrán gyermek tanult kárpátaljai ukrán iskolákban 

magyarul – tette hozzá. A kormánybiztos arról is beszélt: a hatályos ukrán törvények 

szerint ha öt szülő kéri, hogy gyermeke magyarul tanulhasson, Kárpátalja bármelyik 

iskolájában kötelesek megszervezni a magyarórákat. Egyre több helyen igénylik ezt a 

szülők, olyan helyeken is, ahol a közösségben már nem vagy alig beszélnek magyarul – 

tette hozzá. Rajtuk kívül az önkéntes felnőttképzés júliusban induló turnusára több mint 

négyezer felnőtt jelentkezett, hogy Kárpátalja 62 helyszínén négyhónapos intenzív nyelvi 

kurzus keretében magyarul tanuljon – mondta Grezsa István. A zánkai nyelvi táborban két 

turnusban 440 olyan kárpátaljai ukrán gyerek üdül, aki magyarul is tanul. 

 

Elkezdődött az első kárpátaljai Magyar Ház építése Rahón 

A rahói magyar közösség és a Felső-Tisza-vidék szórványmagyarságának megmaradását 

szolgáló - Kárpátalján az első - Magyar Ház építése kezdődött el csütörtökön Rahón, a 

magyar kormány mintegy 80 millió forintnyi támogatásával. A rahói római katolikus 
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plébánia épületére új szintként húzott, közel 500 négyzetméter alapterületen kialakítandó 

közösségi létesítmény építésének megkezdése alkalmából tartott sajtótájékoztatón Grezsa 

István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének és fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős 

kormánybiztosa hangsúlyozta: Magyarország kormánya Magyar Házak Kárpátalján 

elnevezéssel 2016 őszén fogadott el egy programot, amely magyar közösségi terek, 

kulturális központok kialakítását tűzte ki célul Kárpátalján a nemzeti identitás megőrzése 

érdekében és azért, hogy a kulturális alapú közösségformálás méltó kereteket kapjon. 

Megjegyezte, hogy a Felső-Tisza-vidék szórványmagyarsága az elmúlt években kifejezetten 

a magyar nemzetpolitika fókuszába került azáltal, hogy az asszimilációs folyamattal 

dacolva a térség magyarok által is lakott településein megmozdultak a magyar közösségek.  
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