
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2017. 38. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Státus Alapítvány: érvényét veszíti az Unirea Főgimnáziumra 
vonatkozó bérleti szerződés  

Az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány kuratóriuma szombati csíksomlyói ülésén 

megállapította, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal nem tartotta be az 

iskolaépületek bérlésére vonatkozó, 2014-ben kötött szerződést, ezért a szerződés jogilag 

érvényét veszíti. Az egyház vagyonkezelőjének a nyilatkozatát a Gyulafehérvári Római 

Katolikus Érsekség honlapján tették közzé szombat délután. A Státus alapítvány 

ugyanakkor kijelentette: elvárja, hogy a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal 30 napon 

belül egyeztessen az alapítvánnyal egy új bérleti szerződés megkötéséről. Álláspontja 

szerint így lehet elkerülni, hogy az Unirea Főgimnázium diákjai „arra a sorsa jussanak, 

mint amilyen bizonytalan helyzetbe kerültek a Katolikus Gimnázium diákjai”. Az 

alapítvány reményét fejezte ki, hogy az érintett intézmények közösen megoldást találnak 

mind a Római Katolikus Teológiai Líceum, mind pedig az Unirea Főgimnázium diákjai 

érdekében, és biztosította az érintetteket arról, hogy az alapítvány folyamatosan keresi az 

ügyben érintett felek számára elfogadható megoldást. 

 

Nagyszalontán átadták az Arany János Elméleti Líceum új 
épületegyüttesét 

A magyar kormány támogatásával Nagyszalontán elkészült az Arany János Elméleti 

Líceum és a dél-bihari szórványközpont új épületegyüttese, amelyet múlt hétfőn 

tanévnyitó istentisztelet és átadóünnepség keretében vettek birtokba a diákok. Az 

ünnepségen Németh Szilárd országgyűlési képviselő ismertette Orbán Viktor 

miniszterelnök köszöntőjét, amelyben a kormányfő arra figyelmeztet: mi, magyarok 

büszkén gondolhatunk őseinkre, akik tetteikkel és alkotásaikkal mindig arra törekedtek, 

hogy egyre gyarapítsák értékinket. „Sokat köszönhetünk Arany Jánosnak, aki műveiben 

nem csak nemzeti múltunk dicsőséges korszakait elevenítette fel, hanem emberségre és 

kitartásra is ösztönzött” – idézte a miniszterelnök üzenetét az MTI. Orbán Viktor kitért 

arra, hogy a Nagyszalontán élők „nem csak eredetiben olvassák, hanem újra és újra élettel 

töltik meg a szalontai nótárius gondolatait”. 

 

Szakbizottsági igen az anyanyelvhasználati küszöb módosítására 

Zöld utat adott a képviselőház munkaügyi bizottsága a helyi közigazgatási törvény RMDSZ 

által kezdeményezett módosításának, miszerint húszról tíz százalékra csökkentenék az 

anyanyelvhasználati küszöböt a kisebbségek által is lakott településeken. Az üggyel 

kapcsolatban Liviu Dragnea régen azt nyilatkozta, hogy semmilyen módon nem fogadja el 

a küszöb csökkentését. A testület sürgősségi eljárással tárgyalta a jogszabálymódosítást, a 

munkaügyi szakbizottsági tagok többsége egyetértett a módosítással. A jóváhagyását 
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szerdán iktatták. Az RMDSZ májusban nyújtotta be a közigazgatási törvényt módosító 

javaslatát amely több pontot is tartalmaz, az egyik legfontosabb változtatás az anyanyelvi 

küszöb csökkentése 20-ról 10 százalékra.  

 

A magyarok mindig újjászületnek, ha hiszünk benne 

Mindig volt, mindig van magyar megmaradás, mindig van magyar újjászületés, ha hiszünk 

benne és teszünk érte, ha mindenki megteszi, ami tőle elvárható - jelentette ki Kövér 

László Nagybányán, a magyar tannyelvű Németh László Gimnázium új épületének 

avatóünnepségén. A református egyház tulajdonában levő, a 19. század közepén épített 

iskolaépületet – mely a város központjában áll – a magyar kormány 105 millió forintos 

támogatásával újították fel. Az épületben – melyben egykor Németh László író édesapja is 

tanított – magyar óvodai csoportok és elemi iskolai alsó tagozat kezdheti el a működését. 

Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke 

köszöntésében arra figyelmeztetett, hogy a romániai oktatás alulfinanszírozott, és amellett 

foglalt állást, hogy a GDP hat százalékát fordítsák oktatásra Romániában. 

 

 

Potápi: az anyanyelvi oktatás a szülőföldön való boldogulás 
legfontosabb garanciája 

Az anyanyelvi oktatás a szülőföldön való boldogulás legfontosabb garanciája, s a 

kárpátaljai magyaroktól most ezt akarják megvonni – jelentette ki Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a felvidéki 

Révkomáromban, a Selye János Egyetem idei akadémiai évének ünnepélyes megnyitóján, 

ahol a kárpátaljai magyarság melletti közös kiállásra is buzdított. Nagy álmokat csak közös 

erővel, egységes akarattal lehet megvalósítani – szögezte le beszédében Potápi Árpád 

János, rámutatva: a Selye János egyetem, Szlovákia első és egyetlen magyar egyeteme, egy 

ilyen összefogás kiemelkedő példája. Az államtitkár rávilágított: az ilyen eredmények 

elérésénél csak egy nehezebb dolog van, a megtartásuk, ami viszont a révkomáromi 

intézmény esetében sikerült. Kifejtette: a Selye János Egyetemnek, amely az elmúlt évtized 

alatt biztos ponttá vált a felvidéki magyarság életében, nemrégiben sikerült teljesítenie az 

egyetemi besorolás megtartásához szükséges elvárásokat. Hozzátette: elindulása óta az 

intézmény csaknem megduplázta hallgatói létszámát és megsokszorozta képzési 

programjait, így bizonyította életképességét, amit az is alátámaszt, hogy az egyetemnek ma 

már egyre több hallgatója van az anyaországból is. 
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Megkezdte működését a felvidéki Esterházy Akadémia 

Ünnepélyesen megnyitották pénteken az Esterházy Akadémiát. A közélet iránt érdeklődő 

fiatal felvidéki magyar értelmiség képzésére szolgáló szellemi műhelyként létrehozott 

intézmény megnyitóját az akadémia központjában, a felvidéki Martos településen 

tartották. „Sokan reméljük és hisszük, hogy Esterházy János elvett életével együtt a 

felvidéki magyar közösség nem veszítette el szellemiségét. Sokan vannak és lesznek is, akik 

ezen az úton fogják vezetni és erősíteni a magyar közösséget. Ennek az intézménynek az 

életre hívásával is ebbe az irányba lépünk előre” – jelentette ki Szilágyi Péter 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. „Régi álmot sikerült megvalósítani ennek a 

tehetséggondozással és közéleti képzéssel foglalkozó szellemi műhelynek a létrehozásával” 

– nyilatkozta az MTI-nek Gubík László, az Esterházy Akadémia alapító-igazgatója. 

Elmondta: a hiánypótló intézményt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkárságának és a Bethlen Gábor Alapnak a 60 millió forintos támogatásából 

sikerült létrehozni, működtetője a Marthos Polgári Társulás lesz. 

 

Esterházy János végre hazatalált 

Esterházy János hamvainak szülőföldjére való hazahozatalával és végső nyugalomra 

helyezésével teljesült a Zoboralján, Nyitraújlakon született mártír gróf végakarata. A 

kegyeleti megemlékezést Esterházy János halálának 60., és halálra ítélésének 70. 

évfordulója alkalmából szervezte meg az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület és a 

Pázmáneum Polgári Társulás, a gróf Olaszországban élő lányának, Esterházy-Malfatti 

Alice-nak segítségével. A főpapi szentmisével egybekötött, kulturális műsorral színesített 

kegyeleti megemlékezésen, amely kora délutántól kora estig tartott, egy-kétezren vettek 

részt, köztük a mártír gróf lánya és unokája, Giovanni Esterházy-Malfatti János, valamint 

egyházi személyiségek, diplomáciai testületek képviselői, felvidéki és magyarországi 

politikusok, neves közéleti személyiségek. A rendezvény védnökének, Kövér Lászlónak, az 

Országgyűlés – a megemlékezésről betegsége miatt távol maradó – elnökének beszédét 

Pető Tibor, Magyarország pozsonyi nagykövete olvasta fel. Esterházy János sorsa tragikus 

jelképe a magyarok számára vesztes 20. századnak, és jelképe annak a 20. századi közép-

európai sorsnak is, amely az Istenben és az emberi szabadságban, a nemzeti hűségben és a 

nemzetek közötti egymásrautaltságban keresett menedéket - emelte ki a házelnök.  

 

Egymás tiszteletére szólította a szerbeket és a magyarokat Áder 
János a zentai csata 320. évfordulóján 
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Egymás tiszteletére és megbecsülésére szólította a szerbeket és a magyarokat Áder János 

köztársasági elnök hétfőn Zentán, ahol a törökök leverésével zárult zentai csata 320. 

évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen vett részt szerb kollégájával, Aleksandar 

Vuciccsal. Áder János beszédében úgy fogalmazott: ahogy 320 évvel ezelőtt, úgy "ma sem 

mindegy, hogy milyen békét kötünk egymással, a körülöttünk élőkkel, végső soron 

önmagunkkal, és hogy mit hagyunk örökül az utánunk jövőknek. Nekünk, kései utódoknak 

az a feladatunk, hogy egymás megbecsülésével őrizzük sokszínű hagyományainkat, 

kulturális örökségünket." Az egész napos ünnepségsorozat keretében került sor a Lisieux-i 

Kis Szent Teréz-emléktemplom felszentelésére, ahol Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára mondott beszédet.  Kiemelte: a 

templom alapkövét húsz évvel ezelőtt helyezték el, és az utóbbi két évtizedben a világ 

magyarsága összefogott, hogy a templom megépülhessen, számos országból érkeztek 

adományok.  Hangsúlyozta, a templom megépülése is bizonyítja, "ha összefogunk, nagy 

tettekre lehetünk képesek.” 

 

Szijjártó: nem hagyjuk magukra az Erdélyben és Kárpátalján élő 
magyarokat 

Nem hagyjuk magukra az Erdélyben és Kárpátalján élő magyarokat, a végsőkig elmegyünk 

az őket érintő konfliktusokban - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter pénteki sajtótájékoztatóján, Budapesten. A tárcavezető hangsúlyozta: a 

magyar külpolitika kötelessége megvédeni a magyar embereket, akárhol is élnek. Mint 

mondta, "szégyenletes és gyalázatos, a kisebbségek jogait durván" megsérti az ukrán 

oktatási törvény módosítása, aminek az ügyében a bolgár, a román és a görög 

külügyminiszterrel közösen lépnek fel. Kifejtette: közös levelüket csütörtökön az ukrán 

külügyminiszterhez, az Európa Tanács főtitkárához és az Európai Biztonsági és 

Együttműködési Szervezet (EBESZ) kisebbségügyi főbiztosához is eljuttatták. Közölte, 

minden nemzeti kisebbség jogait durván megsértették, ezt senki nem hagyhatja szó nélkül. 

 

Kijev kikéri az Európa Tanács véleményét 

Kijev elküldi az Európa Tanácsnak szakértői véleményezésre a parlament által 

megszavazott oktatási törvényt, hogy a szervezet vizsgálja meg, sért-e nemzeti kisebbségi 

jogokat a jogszabály – jelentette be Lilija Hrinevics ukrán oktatási miniszter, amelyet 

azután tartott, hogy a külügyi és az oktatási tárca tisztségviselői tájékoztatást adtak a 

jogszabályról európai uniós országok, köztük Magyarország kijevi nagykövetének és 

nemzetközi szervezetek ukrajnai külképviseletei vezetőinek. Hrinevics szerint a törvénnyel 

szembeni heves tiltakozást Magyarországon az váltotta ki, hogy bírálói nem kellően 
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ismerik a jogszabály tartalmát. Leszögezte: szó sincs benne arról, hogy magyar iskolákat 

zárnának be Kárpátalján, és arról sem, hogy a jövőben ezekben az oktatási 

intézményekben a diákok egyáltalán ne tanulhatnának magyarul. Hangsúlyozta: az ukrán 

kormány segítséget kíván adni az Ukrajnában élő magyar és más nemzeti kisebbségeknek, 

hogy a középiskola befejezéséig olyan szinten sajátítsák el az ukrán nyelvet, hogy ne 

okozzon számukra nehézséget felvételizni ukrán tannyelvű felsőoktatási intézménybe. 

 

Az oktatási törvény megvétózását kérik az ukrán elnöktől a 
kárpátaljai magyar szervezetek 

Nyílt levélben kéri három kárpátaljai magyar szervezet Petro Porosenko ukrán elnököt, 

hogy alkotmányos felhatalmazásával és politikai befolyásával élve akadályozza meg az új 

ukrán oktatási törvény hatályba lépését. A KMKSZ, az UMDSZ és a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség elnökei által aláírt levél szerint a Legfelsőbb Tanácsban elfogadott, az 

oktatásról szóló, a nemzeti kisebbségek alkotmányos jogait sértő törvénnyel kapcsolatban 

fordulnak az ukrán államfőhöz mint Ukrajna Alkotmányáért, valamint az emberi jogok és 

alapvető szabadságjogok védelméért garanciát vállaló személyhez, a magyar szervezetek 

partneréhez, akivel 2014. május 1-jén választási megállapodást írt alá a KMKSZ Ungváron.  

 

Magyar Levente: Magyarország a szomszédos országok magyar 
lakta területeit is fejleszteni tudja 

Félmilliárd forint keretösszeggel elindul a horvátországi gazdasági fejlesztési program, és 

amennyiben az első néhány hónap meghozza a várt eredményeket, akkor a jövő év elejétől 

újabb félmilliárd forint áll a pályázók rendelkezésére – mondta Magyar Levente, a magyar 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a drávaszögi Várdarócon 

pénteken. A Kárpát-medencei magyarság támogatását szolgáló gazdaságfejlesztési 

program horvátországi indító rendezvényén Magyar Levente kiemelte: mára Magyarország 

megerősödött annyira gazdaságilag, hogy nem csak saját magát, hanem a szomszédos 

országok magyar lakta területeit is fejleszteni tudja. Jakab Sándor, a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségének elnöke elmondta: nagyon régóta vártak erre a 

pillanatra, hiszen már régen megfogalmazták azt, hogy a magyarság fennmaradásának 

nagyon fontos alappillére a gazdasági életben való aktív részvétel, legalább annyira fontos, 

mint a magyar oktatás és a hitélet. 

 

Összefogás nélkül nincs jövője a magyarságnak 
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Összefogás nélkül nincs jövője a magyarságnak - jelentette ki Szili Katalin, a határon túli 

autonómiaügyekben közreműködő miniszterelnöki megbízott vasárnap a horvátországi 

Sepsén, ahol a pécsi székhelyű Határon Túli Magyarságért Alapítvány állított emléktáblát 

Ádám Jenő horvátországi és magyarországi magyar politikus, polgármester, megyei 

képviselő emlékére. Szili Katalin emlékeztetett: 1923-ban, amikor Ádám Jenő született, 

Sepse már nem tartozott Magyarországhoz. Viszont ez a település egy olyan embert adott a 

magyarságnak, aki mindig magyar volt, magyarul álmodott, magyarul imádkozott, 

magyarul gazdálkodott és tartotta össze közösségét. Részt vett a Határokon Túli 

Magyarságért Alapítvány munkájában még 90 évesen is, és örömmel üdvözölte azokat az 

intézkedéseket, amelyek, az állampolgárságtól kezdődően azokat a jogokat jelentette, ami 

az itt élő magyarság számára ma is a legfontosabb – fogalmazott Szili Katalin. 
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