
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2018. 8. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Potápi: kiemelten fontosnak tartja a kormány a hétvégi magyar 
iskolák támogatását 

A magyar kormány kiemelten fontosnak tartja a hétvégi magyar iskolák támogatását, az 

intézmények jelentősen hozzájárulnak a magyar identitás megőrzéséhez – mondta Potápi 

Árpád János nemzetpolitikai államtitkár. A hétvégi magyar iskolák találkozóját első 

alkalommal rendezték meg Budapesten, a programra közel 100 résztvevő érkezett a világ 

minden tájáról. Potápi Árpád János rámutatott: ismereteik szerint 213 hétvégi magyar 

iskola működik a nagyvilágban, amelyeket tavaly egy kérdőívvel kerestek meg és erre 117-

en válaszoltak. Ezen intézményekben mintegy 5200-5300 gyermek tanul. A 

nemzetpolitikai államtitkár azt mondta: szeretnék ezeket az intézményeket minél inkább 

támogatni, hogy a fiatalságot meg tudják őrizni magyarnak. Az államtitkárság ezért tavaly 

két pályázatot hirdetett, a hétvégi iskolák számára 200 milliós, a diaszpóra szervezetei 

számára 300 milliós kerettel. Hozzátette: reméli a jövőben a magyar iskolák 

követelményszintjét minél inkább egységesíteni tudják. Szilágyi Péter nemzetpolitikai 

helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a hétvégi iskolák visszajelzéseiből azt derült ki: az 

intézmények jelentős része hetente, kéthetente tart oktatást. Sok esetben van igény magyar 

érettségire való felkészítésre - mondta. A pedagógusok többségének van magyarországi 

diplomája, de nagyon kevesen vesznek részt továbbképzésen. A cél utóbbiak számának 

növelése.  

 

Szilágyi Péter: a pedagógusok őrzik magyarságunkat 

A pedagógusok őrzik, védelmezik magyarságunkat – mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára a Budapesti Kongresszusi Központban 

megrendezett Pedagógus expón. Szilágyi Péter kiemelte: a szakpolitika biztosítja az oktatás 

kereteit, de tartalommal a pedagógusok elhivatottsága, szenvedélye tölti meg. Ők állnak a 

felnövekvő nemzedék mögött és mellett, amikor megteszik első lépéseiket, leírják 

füzeteikbe első szavaikat vagy először szavalják el a Himnuszt. Hozzátette: az anyanyelven 

tanulás lehetősége egyaránt megilleti a gyermekeket Beregszászon, Marosvásárhelyen vagy 

például San Franciscóban is. Szilágyi Péter kitért arra: az elmúlt hét évben a kormány 

olyan nemzetpolitikai koncepciót alkotott, amely a magyar kultúra és a nyelv 

megőrzésének alapja mind a Kárpát-medencében, mind a diaszpórában élőknek. 

Felidézte: a nemzetpolitikai államtitkárság tematikus évei 2012 és 2015 között a külhoni 

magyar oktatási intézményeket erősítették. A program indítása óta 120 felszerelt 

tanműhely és tangazdaság jött létre, és 2018-ban is folytatják a szakképző intézmények 

támogatását – fűzte hozzá a helyettes államtitkár. A kormány 2016 novemberében jelentős 

óvodafejlesztési programot is indított, ennek keretében 2016 és 2018 között több mint 70 

óvoda és bölcsőde épült a külhonban. 
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Szili Katalin: az EU a migránsokkal szívesen foglalkozik, az őshonos 
kisebbségekkel viszont nem 

Az unió ma a migránsokkal szívesen, miközben az őshonos kisebbségekkel egyáltalán nem 

foglalkozik, ezért fontos, hogy sikerrel záruljon a Minority SafePack aláírásgyűjtés - 

jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szombaton a Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) közgyűlésén Gyöngyösön. Szili 

Katalin előadásában úgy fogalmazott, hogy az EU sajátosan áll az őshonos kisebbségek 

védelméhez. Az újonnan csatlakozóknak szigorúan számot kell adniuk erről, ám a 

tagországok esetében a közösség döntéshozó fórumai már nem foglalkoznak a témával, azt 

nemzeti hatáskörnek tekintik. Ma az unióban élők 85 százaléka többségi társadalmak 

tagja, 10 százalék az őshonos kisebbségek aránya, míg 5 százaléknyi a migráns és 

bevándorló - közölte. Ugyanakkor Brüsszel az 5 százalékkal szívesen, miközben az 50-60 

millió embert jelentő 10 százalékkal egyáltalán nem foglalkozik - jegyezte meg. A 

miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta: az autonómia ügyében kizárólag akkor érhetünk 

el érdemi eredményt, ha a Minority SafePack aláírásgyűjtés április 3-án sikerrel zárul.  

 

Kezdjünk el együtt munkálkodni Közép-Európa dicső jövőjéért 

Potápi Árpád János államtitkár szerint Mátyás király példája ma azt üzeni, hogy a térség 

népei túltekintve vitáikon kezdjenek el együtt munkálkodni Közép-Európa dicső jövőjéért. 

A Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára Kolozsváron, Mátyás király 

szülővárosában beszélt erről az uralkodó születésének az 575. évfordulóján. Felidézte, hogy 

Mátyás királyt a térség megannyi népe tekinti magáénak. "Neve ma magyarul, horvátul, 

csehül, románul is ugyanazt jelenti: térségünk régi dicsőségének a visszaszerzését. 

Nézzünk az ő szemével és túltekintve vitáinkon, harcainkon kezdjünk el együtt 

munkálkodni Közép-Európa dicső jövőjéért" - jelentette ki az államtitkár. Az államtitkár 

megállapította, hogy Mátyás király - amint a kolozsvári szoborcsoport kompozíciója is 

üzeni - messzebbre látott kortársainál. Meglátta, hogy csak egy erős és öntudatos ország 

maradhat fenn, és Közép-Európa népei csak együtt védhetik meg keresztény gyökereiket. 

Potápi Árpád János szerint Mátyás király példája ma arra figyelmeztet, hogy 

"ragaszkodjunk magyarságunkhoz, és a velünk együtt élő népekkel közösen alakítsuk 

Erdély és a Közép-Európa, és az egész európai kontinens sorsát". Az ünnepi beszéd a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem zsúfolásig telt aulájában hangzott el, a 

kolozsvári Mátyás-napok nyitórendezvényén, amely keretében az egyetemi aulát a nagy 

királyról nevezték el. 
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Kelemen Hunor: az ET-jelentés is igazolja, nincs rendezve a magyar 
kérdés Romániában 

Románia nem modellértékű ország a kisebbségi közösségek védelmének tekintetében. Ezt 

a sokszor, sok helyen ismételt valóságot az Európa Tanács kisebbségvédelmi 

keretegyezmény alkalmazását vizsgáló szakértői testületének legfrissebb jelentése is 

alátámasztja – hangsúlyozta szerdán, a testület nemzeti kisebbségek védelméről szóló 

keretegyezmény betartásáról szóló jelentésének közzététele után Kelemen Hunor. Az 

RMDSZ üdvözli a szakértői testület következtetéseit, amelyben számtalan utalás található 

az árnyékjelentésére – részletezte a szövetségi elnök. „Ez azt jelenti, hogy a mi 

következtetéseink helyesek: koránt sincs rendezve a kisebbségi közösségek, a magyar 

emberek helyzete Romániában. A 2007-es uniós csatlakozást követően Románia már nem 

felel meg azoknak a vállalásoknak, amelyeket feltételként szabtak meg számára. Ha ezeket 

egy ország nem teljesíti, azt a kisebbségek érzik meg a leginkább” – tette hozzá Kelemen 

Hunor. Románia a mintaország képét közvetíti kifele, ettől hangos a diplomácia, de a 

tények mást mutatnak, és ez most már egyértelmű Európában. A ködösítés helyett 

Romániának a többség és kisebbség közötti párbeszédére, a kölcsönös tiszteletre kellene 

nagyobb hangsúlyt fektetnie – nyomatékosított a politikus. Szavai szerint az RMDSZ 

továbbra is az a feladata, hogy itthon és a nemzetközi fórumokon egyaránt következetesen 

képviselje a magyar embereket, és felhívja a figyelmet a közösség elleni jogtiprásokra. 

 

 

Az államnyelvűekkel azonos méretűre cserélik a nemzetiségi nyelvű 
helységnévtáblákat Szlovákiában 

Megkezdődik Szlovákiában a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák cseréje, az új táblák 

nagyságukat tekintve azonos méretűek lesznek az államnyelvűekkel – közölte a szlovák 

közlekedési és építésügyi minisztérium. Szlovákiában a kisebbségi nyelvhasználatra 

vonatkozó szabályozások azokon a településeken teszik lehetővé a nemzetiségi nyelvű 

helységnévtáblák kihelyezését, ahol az adott nemzetiség aránya eléri a 20 százalékot. 

Ezeken a településeken a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák az elmúlt években vizuális 

kivitelezésükben eltérőek és kisebbek voltak, mint az államnyelvűek. A szaktárca 

nemrégiben kiadott rendelete ezen a formaiságon változtat, lényegében lehetővé téve, hogy 

a nemzetiségi nyelvű helységnévtáblák az államnyelvűekkel azonos méretűek és csaknem 

azonos megjelenésűek legyenek. A táblákban egy különbség van, az, hogy míg az 

államnyelvű táblának fekete, addig a nemzetiségi nyelvű táblának kék lesz a kerete. „A 

dizájn és nagyság megváltoztatása egységessé teszi a táblákat és így növeli a jelzések 

átláthatóságát” – mondta a változtatás kapcsán Érsek Árpád, a szlovák kormány 
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közlekedési és építésügyi minisztere. A szaktárca közlése szerint a táblák cseréje nem 

egyszerre, hanem folyamatosan zajlik majd, a cseréről az elsőrendű főutakon a Szlovák 

Útfelügyelet, alacsonyabb rendű utak esetében pedig a megyék és az érintett települések 

hivatottak gondoskodni. A változtatásról Őry Péter, a felvidéki Magyar Közösség Pártja 

(MKP) Országos Tanácsának elnöke az MTI-nek azt mondta: sajnos csak vizuális 

változtatásról van szó, mert bár pozitív, hogy a táblák nagysága megváltozik, a törvényi 

háttér esetében ez nem igaz, mivel az érintett települések önkormányzatai hivatalos 

dokumentumaikban továbbra sem használhatják a településük nevét az ott élő nemzetiség 

nyelvén. 

 

A vajdasági gazdaságfejlesztési program idén eléri a 250 millió 
eurós léptéket 

A magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programja 2018-ban eléri a 250 millió 

eurós léptéket, ami azt jelenti, hogy betartották azt a 2015-ös ígéretet, amely szerint rövid 

idő alatt új jövőképet adnak a vajdasági magyarságnak, és a vajdasági magyar gazdaságot 

új alapokra helyezik – emelte ki Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára csütörtökön Bácskossuthfalván, ahol a program újabb pályázatait 

hirdették meg. Hozzátette, hogy amikor két és fél évvel ezelőtt meghirdették a 

gazdaságfejlesztési programot, akkor nem ígérték, hogy egyik napról a másikra könnyebb 

vagy kevésbé küzdelmes lesz az élet, „de azt ígértük, hogy egy olyan perspektívát nyitunk a 

vajdasági magyar közösség előtt, amilyen a korábbi évtizedekben nem volt várható és 

elképzelhető”. Mint mondta: ezek a pályázatok és eredmények sok ezer vajdasági magyar 

családnak segítenek, és nyújtanak elégtételt azért, hogy úgy döntöttek, szülőföldjükön 

maradnak. „Történelmi elégtételt jelent azért a rengeteg nehézségért, amelyen ez a 

közösség átment az elmúlt száz évben” – emelte ki Magyar Levente. Hozzáfűzte: a sikerhez 

elengedhetetlen volt az, hogy a szerb kormány támogatta a programot. Emellett jelentősen 

hozzájárult a sikerhez az a pozitív légkör, amely a magyar-szerb kapcsolatokat jellemzi az 

utóbbi években, illetve az a stratégiai mélységű szövetség és partnerség, amely kialakult a 

két állam között. 

 

Az ukrán fél szerint nem teljesíthető a magyar kisebbség minden 
kívánsága az oktatási törvény vonatkozásában 

Ukrajna nem tudja teljesíteni a kárpátaljai magyar kisebbségnek az oktatás nyelvére 

vonatkozó minden kívánságát – jelentette ki Olena Zerkal, európai integrációért felelős 
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ukrán külügyminiszter-helyettes. A diplomata szerint Ukrajna túl sok időt – a függetlenné 

válásától számítva 25 évet – vesztegetett el úgy, hogy nem oldotta meg a nyelvi kérdést, 

ami miatt ezt már „pszichológiai válság” nélkül nem lehet orvosolni. „Tudjuk, mit akarunk 

elérni. Természetesen nem vagyunk képesek a magyar nemzeti közösségnek az általa 

megfogalmazott minden érdekét kielégíteni. Érdekeltek vagyunk az állam fejlesztésében, 

márpedig ez összefügg a nyelv fejlesztésével is. Minden állam a (közös) nyelvre, és 

nyelvének kultúrájára épül. Ezen minden ország keresztülment” – fogalmazott a 

miniszterhelyettes. Példaként hozta fel Franciaországot, ahol – mint rámutatott – annak 

idején megtiltották a francián kívül minden más nyelv használatát. Kitérve arra, hogy 

Magyarország vétója miatt meghiúsult az Ukrajna-NATO bizottság védelmi miniszteri 

szintű találkozója, kifejezte meggyőződését: ha Kijev tovább folytatja az ország védelmi 

rendszerének reformját, akkor Budapest nem lesz képes megakadályozni Ukrajna 

közeledését a NATO-hoz.  

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodákat adott át Grezsa 
István Kárpátalján 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében a magyar kormány 13 millió 

forintnyi támogatásából és a kárpátaljai görögkatolikus egyház közreműködésével 

felújított három óvodát adott át ünnepélyesen Grezsa István kormánybiztos Kárpátalján. A 

Beregszászhoz közeli Beregdéda Búzavirág óvodájában tartott átadási ünnepségen Grezsa 

István kormánybiztos elmondta: a program keretében az elmúlt hónapokban mintegy 25 

óvodát korszerűsítettek Kárpátalján a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

koordinálásával. Kiemelte, a magyar kormány támogatásával ezúttal három 

gyermekintézmény újult meg, Beregdédán kívül a közeli Makkosjánosiban és a nagyszőlősi 

járási Tiszabökényben, összesen 13 millió forintból. Mivel mindhárom település 

lakosságának zöme görögkatolikus, a felújítási munkálatokat a görögkatolikus egyház 

szervezte. 

 
K

á
rp

á
ta

lj
a

    


