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A jövőt magyar nyelven írják 

A nemzeti büszkeség kora következik az egész Kárpát-medencében – jelentette ki Orbán 

Viktor miniszterelnök Kolozsváron, a reformáció 500. évfordulójára szervezett jubileumi 

év legnagyobb erdélyi rendezvényén, ahol a legszorosabb értelemben vett lelkipásztori 

szolgálatot fogalmazott meg elvárásként a teológus ifjúság számára. A kormányfő 

beszédében úgy fogalmazott: a jövőt magyar nyelven írják. Nemzeti missziós parancs 

megkeresni és megtartani a magyar közösségeket, „a mi küldetésünk, hogy kiharcoljuk, 

hogy szülőföldjükön boldoguljanak, magyarul tanulhassanak, magyarként élhessenek” – 

emelte ki. A miniszterelnök – feltévén a kérdést, hogy van-e bennünk még annyi erő, amit 

a következő 500 év megkövetel – kijelentette: mélyek és erősek azok a gyökerek, amelyek 

megtartottak, amikor Mohács után három részre szakadt az ország, majd „száz éve öt 

részre szabdaltak bennünket”, megtartottak a kommunista diktatúra idején, és az elmúlt 

évtizedekben is. „Ha 500 év történelmének súlya alatt is megálltunk egyenesen, akár a 

tölgy, akkor meg fogunk állni a következő 500 évben is” – hangoztatta Orbán Viktor. 

Megjegyezte: a magyarok határokkal elválasztva és szétszórva is egy közös test tagjai. 

„Olyan egységes magyar nemzetet építünk, amelynek közösek a céljai, közösek a feladatai, 

és már közösek a döntései is” – hangoztatta. Közös érdeknek tartotta, hogy olyan legyen a 

jövő, amelyben a román nemzet és a magyar nemzet viszonya kiegyensúlyozott, és 

amelyben a magyarok jogait is elismerik. „Közös érdekünk egy olyan jövő, ahol egy iskola 

bezárása csak rendszerhiba, valamiféle baleset lehet, de nem az élet rendje” – emelte ki. 

Úgy folytatta: „közös érdekünk egy olyan jövő, ahol nem fordulhat elő, hogy bármely 

magyar vagy román közösséget megfosztanak attól, hogy a saját nyelvén tanulhasson.  

 

„Magyarország elég erős ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az 
erdélyi magyarokért is”  

Magyarország ma már lélekben és testben is elég erős ahhoz, hogy felelősséget vállaljon az 

erdélyi magyarokért is – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök Szászfenes református 

templomának vasárnapi avatóünnepségén. A miniszterelnök a település református 

közösségének gyülekezetszervező, templomépítő munkáját méltatva kijelentette: „ahol van 

munka, ahol van akarat, tenni akarás és összefogás, ott a segítség sem marad el. Büszkék 

vagyunk rá, hogy a magyar kormány támogathatta ennek a templomnak a befejezését.” 

Megjegyezte: a templomépítéshez nyújtott segítség részben annak is köszönhető, hogy a 

Kárpát-medence magyarsága 2014-ben már együtt dönthetett „egy határokon átnyúló, 

minden magyar közösségért felelősséget vállaló nemzetpolitika” mellett. „Kérem ne 

feledjék, jövőre megint eljön az idő, és megerősíthetjük ezt a szövetséget” – tette hozzá 

Orbán Viktor. Orbán Viktor az avatási ünnepség után a templom előtt összegyűlt hívőket 

emlékeztette arra, hogy ők is szavazhatnak a magyar parlamenti választáson, és kérte a 

támogatásukat a jövő áprilisban esedékes megmérettetésen.  
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Közép- és hosszú távú kérdésekről egyeztetett Orbán és Kelemen 

Fontos közép- és hosszú távú kérdéseket is érintő egyeztetést tartottak Kolozsváron a 

Fidesz és az RMDSZ vezetői szombaton. A megbeszélésen a Fidesz részéről Orbán Viktor 

mellett Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Németh Zsolt, az Országgyűlés 

külügyi bizottságának elnöke vett részt. Áttekintették Magyarország és Románia gazdasági 

helyzetét, és megállapították: eljött az ideje, hogy nagyszabású projektek segítségével 

jobban összekapcsolódjon a két ország gazdasági rendszere. A Kelemen Hunor vezette 

RMDSZ-tárgyalódelegáció szorgalmazta, hogy mielőbb kerüljön sor magas szintű magyar-

román kormányzati találkozókra. A felek örömmel nyugtázták, hogy napokon belül 

tárgyalni fog egymással a magyar és a román külügyminiszter. A külügyminiszteri 

találkozó kapcsán az RMDSZ úgy véli, nagy szükség van arra, hogy ez alkalommal 

áttekintsék a magyar közösséget ért problémákat is, olyan kérdések is felmerüljenek, mint 

a restitúció, a nyelvi jogok és szimbólumok ügye. A találkozót követően Kelemen Hunor 

elmondta, a Fidesz és Magyarország kormánya támogatja a szövetség azon törekvéseit, 

amelyek az erdélyi magyarok jogérvényesítésére, jogbővítésére vonatkoznak, beleértve a 

marosvásárhelyi római katolikus líceummal kapcsolatos célokat is, mégpedig azt, hogy 

hozzák létre újra az iskolát. Az RMDSZ hírlevele szerint a Kelemen Hunor és Orbán Viktor 

által vezetett delegációk úgy vélik, fontos lenne a két kormány közti kapcsolat 

megerősítése, erre ugyanis azért van szükség, hogy normalizálódjon a holtpontra jutott 

viszony.  

 

Szijjártó-Meleșcanu találkozó Kolozsváron: több szálon kell 
összekötni a két országot 

Több szálon kell összekötni Magyarországot és Romániát – nyilatkozta Szijjártó Péter 

magyar külügyminiszter Kolozsváron, a Teodor Meleșcanu román kollégájával hétfőn 

tartott sajtótájékoztatóján. A külügyminiszterek a két ország közötti kapcsolatokról és az 

ukrán oktatási törvényről nyilatkoztak. Teodor Meleșcanu román külügyminiszter 

elmondta, a hétfői munkamegbeszélés hosszabb folyamat része, amely a visegrádi négyek 

találkozóján folytatódik tíz nap múlva, Szijjártó Péter meghívására. A felek a két ország 

kétoldali kapcsolatairól folytattak párbeszédet, különös hangsúlyt fektetve a gazdaságra. 

„Mindkét fél részéről rendkívüli figyelmet játszik a kisebbségek jelenléte, és érdek a 

kölcsönösség elve ezen a területen” – fogalmazott Meleșcanu. A magyarországi román és 

romániai magyar kisebbségekről Szijjártó Péter elmondta: a nemzeti közösségekre a 

román féllel együtt emberi erőforrásként tekintenek, ezért fogadta örömmel, hogy Liviu 

Dragnea megígérte Orbán Viktornak: megoldják a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyét. 

Az autópálya-összeköttetések száma megduplázódik: egyről kettőre nő – emlékeztetett 
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Szijjártó. „Ez egy szégyenteljes helyzet, ezért reméljük, hogy a tíz, jelenleg csak 

hétvégenként üzemelő határátkelőkből minél több nyitva lesz” – jelentette ki.  

 

Potápi Árpád János átadta Nagykárolyban a magyar kormány 
támogatásával létesített oktatótermet 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára átadta 

szerdán a Szatmár megyei Nagykárolyban a Simion Barnatiu Szakképző Líceum új, a 

magyar kormány támogatásával létesített termét, ahol közlekedési szabályokat fognak 

oktatni. Az oktatóterem átadásakor Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy ma már nem 

munkanélküliségről, hanem munkaerőhiányról beszélünk, nemcsak Magyarországon, 

hanem Romániában is, éppen ezért nagyon fontos, hogy szakképzett munkaerő álljon 

rendelkezésre a munkaerőpiacon. A nagykárolyi szakképző líceumban két év alatt 12,5 

millió forint értékben segítette a magyar kormány a szakképzést a 2015 a külhoni magyar 

szakképzés éve program keretében – emlékeztetett az államtitkár. Első körben 5 millió 

forintból egy lakatosműhelyt szereltek fel, idén pedig 7,5 millió forint értékben a tanulók 

jogosítványhoz való jutását segítő KRESZ-oktatóterem berendezéséhez nyújtottak 

támogatást.  

 

A Kárpát-medencei óvodaprogram az új magyar önépítés fontos 
mozzanata 

A Kárpát-medencei óvodaprogram az új magyar önépítés fontos mozzanata, olyan 

rendszerszintű beavatkozás, amely az egész Kárpát-medence magyar megmaradását 

szolgálja – jelentette ki Grezsa István, a határon átnyúló beruházások ellenőrzéséért 

felelős miniszteri biztos hétfőn Bősön, ahol elindította és bemutatta a Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési program felvidéki részét. Hozzátette: ilyen rendszerszintű beavatkozások 

jelenthetik azt a fajta garanciát, hogy 97 évvel Trianon után megérje magyarnak lenni a 

Kárpát-medencében, és sikerüljön a 15 milliós magyarságot egy nemzeti közösségbe 

szervezni. A miniszteri biztos kifejtette: a program teljes keretéből a Felvidékre 6,3 

milliárd forintot szánnak, ami egy főre vetítve a legmagasabb összeg a külhoni magyar 

közösségek vonatkozásában. „Ez nem véletlen, mert a Felvidéken óriási lehetőségek 

vannak, hiszen mintegy kétszáz olyan település van, ahol az ott élő magyarság részaránya 

meghaladja a 20 százalékot, eddig azonban fel sem merült, hogy esetleg magyar óvodába 

járjanak az ott élő magyar gyerekek” – világított rá. 

 

A Felvidékről kitelepített magyarokra emlékeztek Pozsonypüspökin 
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Az egymást és Európát megvédeni akaró népek között be kell temetni a történelmi 

békétlenség vermeit és ezt a kitelepítések miatti bocsánatkérés is elősegítheti – mutatott rá 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott Pozsonypüspökin. A ma már Pozsony részét 

képező településen 70 éve történt a kitelepítés, ebből az alkalomból tartottak 

megemlékezést. A felvidéki magyarság legnagyobb kulturális-közéleti szervezete, a 

Csemadok szervezte megemlékezésen mintegy kétszázan vettek részt, köztük a még élő 

kitelepítettek, leszármazottaik, ismert közéleti személyiségek és különböző szervezetek 

képviselői. Szili Katalin elmondta: a magyarság számára a 20. század olyan volt, amelyben 

kétszer volt vádlott és kétszer kiáltották ki bűnösnek.  

 

A magyar kormány továbbra is támogatja az újvidéki Európa 
Kollégiumot 

A magyar kormány eddig is és ezentúl is támogatja az újvidéki Európa Kollégiumot, és ha 

kell, segít az intézmény bővítésében is – hangsúlyozta Szilágyi Péter nemzetpolitikáért 

felelős helyettes államtitkár a vajdasági városban, ahol a kollégium elsőéveseinek 

fogadásán vett részt. Szilágyi Péter kiemelte: a magyar szakkollégiumok nyitása a Kárpát-

medence többi részén is kezd megvalósulni. Pozsonyban az újvidékihez hasonló 

szakkollégium nyílt, a Felvidéken megnyílt az Esterházy Akadémia, és Temesváron is 

hamarosan elindul egy ilyen intézmény – tette hozzá a helyettes államtitkár. Mindenhol az 

a cél, hogy a magyar fiatalok magyar közösségben legyenek, tudják magukat képezni, 

magyar tudást szerezzenek, és ezt a tudást a szülőföldjükön adják tovább – húzta alá a 

politikus. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség és a vajdasági tartományi 

képviselőház elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy az Európa Kollégiumban olyan szakmai 

élet folyik, amely túlmutat az egyetemi oktatáson, olyan kapcsolati tőkét és emberi 

kapcsolatokat jelent, amely a remények szerint segíti a fiatalok tanulmányait, és ezeket a 

kapcsolatokat egész életük során hasznosíthatják – tette hozzá. 

 

Magyarország továbbra is számít a délvidéki magyarságra 

Magyarország továbbra is számít a délvidéki magyarságra, amely már bizonyította 

életerejét és példaként szolgál a Kárpát-medence magyarsága számára – hangoztatta 

Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vasárnap Palicson a Vajdasági 

Magyar Ünnepi Játékok megnyitóján. Kiemelte: történelmi szerepvállalásra van szükség 

ahhoz, hogy „közös értékeinket, közösen elért eredményeinket meg tudjuk védeni”. Arra 

kérte a délvidéki magyarokat, hogy vegyenek részt a nemzet jövőjét alakító döntések 

meghozatalában, „magyar állampolgárságukkal élve hallassák hangjukat a jövő évi 

magyarországi országgyűlési választásokon is: regisztráljanak és szavazzanak”. Szilágyi 
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Péter szerint a huszonnégy éve folyamatosan megrendezett Vajdasági Magyar Ünnepi 

Játékok a vajdasági magyar közösség életerejének bizonyítéka. Példaként említette, hogy 

az egész Kárpát-medencében egyedül a Vajdaságban sikerült kiharcolni az oktatási és 

kulturális önrendelkezést, így a vajdasági magyarság bátorsága utat mutat a többi magyar 

közösségben. 

 

 

Petro Porosenko aláírta az új ukrán oktatási törvényt 

Petro Porosenko ukrán elnök aláírta az új oktatási törvényt, amelyet szeptember 5-én 

fogadott el a kijevi parlament, és amely a kisebbségi nyelveken történő oktatás 

visszaszorítása miatt komoly tiltakozásokat váltott ki belföldön és külföldön, köztük 

Magyarországon is. A törvény alapján a nemzeti kisebbségeknek ötödik osztálytól felfelé, 

az anyanyelvi tárgyak kivételével, minden tantárgyat ukránul oktatnak majd. Az elnöki 

hivatal sajtószolgálatának tájékoztatása szerint az államfő a jogszabály aláírásakor 

hangsúlyozta, a törvény lehetőséget teremt az oktatási rendszer „mélyreható és átfogó” 

megreformálására, növeli az oktatás színvonalát és a fiatalok versenyképességét a 

munkaerőpiacon. Kiemelte továbbá annak fontosságát, hogy a törvény megnöveli az ukrán 

mint államnyelv szerepét az oktatásban. Az új törvény szerdán megjelent a Holosz Ukrajini 

című, hivatalos közlönynek számító lapban, amivel hatályba lépett a jogszabály. Petro 

Porosenko ukrán elnök lépésére reagálva Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter 

úgy reagált: Magyarország az Európai Unióban blokkolni és vétózni fog minden olyan 

lépést, amely a keleti partnerség program jegyében Ukrajnának újabb előrelépést 

jelenthetne az európai integrációs folyamatban. Porosenko elnök eddig arról beszélt, hogy 

Ukrajnát közelebb akarja vinni Európához, a mostani döntésével azonban "jó messzire 

távolodott Európától, éppen az ellentétes irányba tett egy hatalmas lépést" - mondta 

Szijjártó Péter. 

 

Balog: Magyarországnak alkotmányos kötelessége segíteni a 
kárpátaljai magyarokat 

A kárpátaljai magyarok a szülőföldjükön akarnak boldogulni, Magyarországnak pedig 

alkotmányos kötelessége ebben segíteni őket – jelentette ki az emberi erőforrások 

minisztere a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitóján Beregszászon. 

Balog Zoltán az eseményen bejelentette, több mint egymilliárd forintból uszoda és 

sportcsarnok épül a kárpátaljai városban. A helyi református templomban megtartott 

ünnepségen a tárcavezető azt mondta, az ezer éve ezen a földön élő magyarság 

„erőforrása” a magyar nemzetnek és Ukrajnának egyaránt, Magyarország pedig nem mond 
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le erről az erőforrásról. Ezért arra kérjük az ukrán politikusokat, hogy ők se tegyék meg ezt 

– utalt a miniszter az ukrán parlament által elfogadott új oktatási törvénynek a nemzeti 

kisebbségek anyanyelvű oktatását korlátozó részére. A jogszabály ezen cikkelye „ezer 

sebből vérzik”, és szembemegy mindazzal, amire a szabaddá lett ukrán és a magyar nemzet 

szerződött egymással, valamint egy sor olyan nemzetközi egyezménnyel, amelyet az 

európai nemzetek közössége felé indulva Ukrajna elvállalt – jelentette ki Balog Zoltán.  

Az ombudsmanhoz fordult Brenzovics László  

Az ukrán parlament emberi jogi biztosához fordult csütörtökön Brenzovics László, az 

ukrán parlament képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke, 

arra kérve beadványában Valerija Lutkovszkát, hogy kezdeményezzen alkotmányossági 

vizsgálatot az alkotmánybíróságnál a kisebbségi jogokat szűkítő oktatási törvény ügyében. 

Brenzovics László képviselői beadványában a többi között tételesen felsorolja, hogy a 

csütörtökön hatályba lépett oktatási törvény az alkotmány öt cikke mellett milyen, Ukrajna 

által is ratifikált és aláírt nemzetközi egyezményeket, kétoldalú megállapodásokat, 

valamint ukrán törvényeket sért meg. Felhívja az ombudsman figyelmét arra, hogy a 

törvény elfogadása során megsértették a házszabályt, különösen az oktatás nyelvét 

szabályozó, a nemzetiségi kisebbségekre nézve hátrányos rendelkezéseket tartalmazó 7. 

cikket illetően. Egyebek mellett rámutat, hogy a törvény olyan nyelvhasználati jogokat 

szüntet meg, amelyeken több tucat, évtizedek óta fennálló nemzetiségi tanintézmény 

működése alapul, s amely jogokat a korábbi államalakulatok is szavatoltak a kisebbségek 

számára. 
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