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Semjén: veszélyes a székelység nemzetiségként történő elismerését 
célzó kezdeményezés 

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint káros és veszélyes az a 

kezdeményezés, ami a székelységet a magyar nemzettől különböző nemzetiségként akarja 

meghatározni. Semjén Zsolt az MTI-nek nyilatkozva hétfőn kijelentette: a székelyek 

magyarok. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a kezdeményezéssel összefüggésben 

kiemelte: a leghatározottabban ellenzi, ez egy káros és veszélyes lépés. A székelyek 

magyarok, s ilyen alapon a palócoktól kezdve más magyar nemzetrészekkel is meg lehetne 

osztani a magyarságot. Hozzátette: a kezdeményezés jó szándékú, de teljes hozzá nem 

értés alapján történt vagy sokkal rosszabb, hiszen a román politikának mindig is célja volt 

annak elérése, hogy sem a csángók, sem a székelyek nem magyarok. Kiemelte: a 

kezdeményezés ellentétes a történelmi valósággal és a magyar nemzeti érdekekkel 

egyaránt. 

 

Szilágyi Péter: egyre erősebb a kapocs a határon túli magyarok 
érdekében tevékenykedők között 

Egyre élőbb és erősebb a kapocs a határon túli magyarok érdekében tevékenykedők között: 

nemcsak a kormányzatok, illetve a politikai szervezetek, de a különböző kutatócsoportok 

és intézmények között is – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára a Lakiteleki Népfőiskolán zajló Kárpát-medencei Nemzetpolitikai 

Szabadegyetemen. Szilágyi Péter kiemelte: a magyar kormányzat célja a Kárpát-

medencére, valamint a diaszpórára ható programok további erősítésével megállítani és 

megfordítani a népességfogyást. Kitért arra, hogy a nemzetpolitika legfontosabb irányát a 

2011-ben elfogadott alaptörvény határozza meg, amelynek szövegét a korábbi 

Magyarország „felelősséget érez” helyett a „felelősséget visel” formára változtatták a 

határon túli magyarsággal kapcsolatban, ami mindenkit cselekvésre ösztönöz. Kiemelt 

jelentőségűnek nevezte az állampolgársági törvény módosítását is.  

 

Miniszterelnökség: az Erzsébet-táborok közelebb hozzák a 
kárpátaljai lakosságot 

A magyar nyelv tanulását is segítő Erzsébet-táborok arra is lehetőséget teremtenek, hogy 

Kárpátalja különböző nemzetiségű lakossága közelebb kerülhessen egymáshoz - mondta 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

pénteken az Országházban, ahol kétszázhúsz, egy hetet Zánkán töltő ukrán nemzetiségű 

gyereket fogadott.  A kormány képviselője újságíróknak elmondta, a soknemzetiségű 

Kárpátalján 150-200 ezer magyar él az ukránok, a ruszinok, a szlovákok és a lengyelek 
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mellett. Ezen nemzetiségeknek történelmileg közös a sorsuk, ezért fontos, hogy 

megismerjék egymást nyelvét is - fejtette ki a helyettes államtitkár. 

 

Kelemen Hunor: már érezni a nacionalista hullámot 

Ha a románság betartja a magyarságnak 1918-ban tett ígéreteit, egészen más volna ma 

Romániában a két közösség, a magyarság és a románság viszonya - jelentette ki Kelemen 

Hunor csütörtökön, a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Az RMDSZ elnöke annak 

apropóján nyilatkozott a rádiónak, hogy a Románia Modernizálásáért Nemzeti Koalíció 

(CNMR) párt el akarja vétetni tőle a Románia Csillaga kitüntetést. Erre azután került sor, 

hogy Kelemen Hunor egy lapinterjúban úgy nyilatkozott: „a románságnak el kell fogadnia, 

hogy mi, az erdélyi magyarság nem fogjuk tudni és nem is akarjuk ünnepelni 1918-at”. Az 

MTI beszámolója szerint a politikus hangsúlyozta: az erdélyi magyarság már érzi azt a 

nacionalista hullámot, amelyet a közelgő centenárium kelteni látszik. Nem fogadja el, hogy 

bizonyos kérdésekről csak románok beszélhetnek, vagy ha magyarok beszélnek róla, az 

hihetetlenül durva nacionalista vihart kavar. Az nem a megfelelő állapot, ha egy egész 

közösség, az erdélyi magyarság a centenáriumi év alatt megfélemlítve, elbátortalanítva 

visszahúzódik, mert ebben az állapotban nem lehet alkotni – fogalmazott. Éppen 

ellenkezőleg: fel kell mutatni, hogy az elmúlt száz évben mit tettek hozzá ahhoz az 

országhoz, amelyet a történelem fintora hazájukká kijelölt - hangsúlyozta Kelemen Hunor. 

 

A PNL elnöke is nekiment Kelemen Hunornak 

Ludovic Orban, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) elnöke is beszállt azok sorába, akik durván 

nekitámadtak Kelemen Hunornak, aki egy múlt heti lapinterjúban leszögezte: a 

magyaroknak nincs ünnepelni valójuk az 1918-as gyulafehérvári román nagygyűlés 

centenáriumán, és nem is akarnak ünnepelni. Orban a Realitatea hírtelevízióban szerdán 

este „sértőnek” nevezte a román nemzetre nézve az RMDSZ elnökének kijelentéseit. 

„Sértés a nemzettel szemben. Másrészt ellenzem, hogy konfliktusokat generáljunk Hunor 

kijelentései nyomán (sic!), aki áldozatként akarja feltüntetni magát, azt szeretné, ha az 

egész politikum reagálna, és rászállna, hogy áldozatként állíthassa be magát. 

Szankcionáljuk, nem vitás, hogy szankcionálni fogjuk. Elsősorban azáltal, hogy sohasem 

fogadjuk el, amit akarnak, a törvénymódosításokat és a kulturális autonómiát. Állandó 

játszmáikkal arra számítanak, hogy nyernek majd valamit, és ez általában a sértő 

magatartásban merül ki" – mondta a PNL elnöke Kelemen kijelentése kapcsán. A politikus 

szerint az 1918-as esemény centenáriuma az egész nemzeté, és „nagyon sok magyar 

származású román állampolgár is meg fogja ünnepelni”, függetlenül attól, mit mond az 

RMDSZ elnöke.  
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Hamarosan szeptember, és nem világos, hol kezdik az iskolát a 
katolikus gimnázium diákjai 

A kétségbeesés szélén állnak a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum 

tanulóinak szülei, akik úgy vélik, bár rohamosan közeledik a szeptemberi tanévkezdés, 

még nem tudják, mi lesz gyermekeikkel, akik a katolikus gimnáziumban tanultak eddig. 

Csíky Csengele, a Civilek a Katolikus Iskoláért szülői csoport nevében nyilatkozó édesanya 

arról tájékoztatta a sajtót, hogy a június 29-i tanácsülésen csak a városi iskolahálózat 

módosításáról döntött a tanács, a katolikus iskoláról nem született külön határozat. A 

tanügyminisztérium semmilyen formában nem hajlandó elfogadni, hogy az iskola 

bekerüljön a hálózatba, mert minden határidőből kifutott. Csíky Csengele szerint hiába 

szavaztak, mert az a semmivel egyenlő. Az egyetlen hasznos/használható határozat 

szerinte az, amely a katolikus gimnáziumot besorolta a Bolyai Líceum alá mint 

fiókintézményt – mondta a szülő. Csakhogy ezzel a határozattal az a bökkenő, hogy nem 

tekinthető önálló határozatként. A tisztázatlan iskolahálózat és a katolikus iskola ügyét 

tovább nehezíti az, hogy a prefektúra visszaküldte a határozatot a tanácsnak 

megsemmisítésre. Mert bár a minisztérium szerint helyben kell megoldani a kérdést, a 

prefektúra mégis úgy véli, a minisztériumnak kell lépnie. A minisztérium viszont semmit 

nem hajlandó írásba adni, az átíratokat egyik osztályról küldik a másikra – hívta fel a 

figyelmet Csíky Csengele. 

 

Felmondta a koalíciós szerződést a Szlovák Nemzeti Párt elnöke 

Felmondta a tavaly szeptemberben kötött koalíciós szerződést a kormányzó szövetségben 

részt vevő második legerősebb tömörülés, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) elnöke hétfőn. A 

koalíció legkisebb pártja, a Bugár Béla vezette Most-Híd meglepetésként értékelte Danko 

döntését, amely azért is érthetetlen, mivel a kormánykoalíció működése „eredményesnek 

mondható”, az új prioritások beépítését pedig a jelenlegi koalíciós szerződés is lehetővé 

teszi. Az SNS célja a közigazgatási dolgozók minimálbérének emelése, az egyes 

vállalatoknál juttatott 13. és 14. havi fizetés  járulékmentessé tétele, illetve egy nemzeti 

légitársaság létrehozása – egyebek mellett ezeket a követeléseket terjesztette partnerei elé 

a párt. Politikai elemzők egybehangzó véleménye szerint Andrej Danko pártelnök lépése 

nem az előrehozott választások kikényszerítését célozza. Szakértők szerint a koalíciós 

szerződés felmondása mögött figyelemelterelés állhat, miszerint a korrupciós botrányba 

keveredett oktatási miniszterükről akarják a figyelmet elterelni. Menyhárt József, az MKP 

elnöke szerint a Híd pártot nem érhette meglepetésként a szakítás, de úgy tűnik, azért volt 
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az SNS lépésében meglepetésfaktor, viszont attól nem fél, hogy az érdek ne kötné őket 

össze a jövőben. 

 

Vajdaságban több mint kétezer magyar elsős középiskolás számára 
van hely 

Vajdaságban a 2017/2018-as iskolaévben a középiskolák első osztályaiba összesen 19,258 

tanuló iratkozhat be, valamint további 564 fogyatékkal élő diák. A tartományi kormány 

szerdai ülésén megállapította, hogy ebből 13,730 hely van 75 szakiskolában, 3,826 hely 25 

gimnáziumban, 412 hely 10 művészeti középiskolában, és 1,290 hely 11 vegyes iskolában. A 

kormány külön tervezett 564 helyet összesen 10 középiskolában a fogyatékkal élők 

számára. A nemzeti kisebbségek anyanyelven történő oktatása kapcsán közölték, hogy a 

magyar diákok számára a hároméves szakokon 450 helyet terveznek, a négyéves szakokon 

pedig 1,560 helyet. A négyéves szakokon 180 helyet terveznek a szlovák, 60 helyet a 

román, 30 helyet a ruszin és 60 helyet a horvát anyanyelvű tanulók számára. 

 

Szeptember első felében szerb nyelvi intenzív felzárkóztató képzést 
szervez az MNT 

A Magyar Nemzeti Tanács ösztöndíjprogamjának szerves részei az intenzív szerb nyelvi 

felzárkóztató képzések, amelyek abból a célból kerülnek megszervezésre, hogy a szerbiai 

felsőoktatási intézménybe felvételiző egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre 

fejlesszék, hogy a nyelvi hátrányok minél kevésbé befolyásolják a továbbtanulást és a 

szakválasztást, valamint hogy a már felvételt nyert hallgatók könnyebben vegyék a szerb 

nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat. 2017. szeptember 4-15. között kerül 

megszervezésre a már felvételt nyert elsőéves egyetemisták számára a 80 tanórából álló 

szerb nyelvi intenzív felzárkóztató képzés, amelynek helyszíne az újvidéki Európa 

Kollégium. 

 

 

Balog Zoltán: közös felelősségünk, hogy a támogatásokból közösség 
épüljön Kárpátalján 

A mi közös felelősségünk, hogy az odaadott anyagi javakból, lehetőségekből kultúra és 

mindenekelőtt közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján – mondta Balog Zoltán, az emberi 
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erőforrások minisztere szombaton Nagydobronyban, a Kárpátaljai Református Egyház 

családi csendesnapján. A Reformáció - 500 éve az áldás útján mottóval szervezett, mintegy 

hétezer fős rendezvényen Balog Zoltán beszédében emlékeztetett, 2011-ben az Alaptörvény 

elfogadásakor az volt a cél, hogy legyen egy biztos alap, ezért nem véletlenül kezdődik az 

alkotmány Istennel. Ilyen alkotmánya csak nagyon kevés nemzetnek van, mert ha valami 

fölé odaírjuk az Istent, akkor annak következménye kell, hogy legyen, annak 

zsinórmértéknek, mércének kell lennie. Balog elmondta: „bízom benne, hogy a kárpátaljai 

magyarok az anyaországból egyre nagyobb mértékben érkező anyagi támogatás mögött is 

érzik, hogy viseljük, hogy érezzük a felelősséget, hogy mi szeretjük a kárpátaljai 

magyarokat”. A miniszter hangsúlyozta, erre a segítségre most minden korábbinál 

nagyobb szüksége van a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai magyarságnak. „A mi közös 

felelősségünk, hogy az odaadott anyagi javakból, lehetőségekből kultúra, és mindenekelőtt 

közösség épüljön, erősödjön Kárpátalján” – mutatott rá a többi között a miniszter, 

kiemelve: „közös értékeink a keresztény hit és a nemzeti összetartozás”. 

 

Az év végéig teljesen újjáépül a szentlászlói református templom 

A balkáni háborúban lerombolt szentlászlói református templom felújítását 1999-ben 

kezdték meg. A magyar kormánynak és a HMDK-nak köszönhetően az év végéig teljesen 

újjáépül a templom. Az erről szóló építkezési szerződést a kivitelező cég és a HMDK 

képviselője a szentlászlói református templom előtt írta alá. „Szentlászló már rég 

megérdemelte volna a kultúrotthon és a templom felújítását. A HMDK-nak ehhez sajnos 

eddig nem voltak meg a feltételei és a lehetősége sem. Sajnálatos viszont, hogy azok, akik 

eddig ezekkel rendelkeztek, ezt nem tartották fontosnak. A HMDK-nak Szentlászló, a 

szentlászlói közösség továbbra is fontos. A két beruházás összértéke mintegy 1,2 millió 

kúna, a kultúrotthont a horvát költségvetésből, a templomot magyar kormányzati 

forrásból újítjuk fel” – nyilatkozta Jankovics Róbert parlamenti képviselő. 
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