
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemzetpolitikai 
összefoglaló 
2018. 24. hét 



 

 

 

 

 

 
2 

Semjén: a Trianonra adott válaszok az életet jelentik a következő 
évszázadokra 

A nemzeti összetartozás napjával kapcsolatos törvénynek az volt a célja, hogy „Trianon 

katasztrófájával szembenézve válaszokat adjanak, mert azok az életet jelentik a következő 

évszázadokra” – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes Kárpát-medencei és a 

diaszpórából érkező magyar fiataloknak hétfőn Királyszálláson, a Nagy-Magyarország 

parkban. Semjén Zsolt mintegy kétszáz gyermek előtt úgy fogalmazott, hogy az 

emléknapnak három jelentése van: az első a gyász és könny érzése, a második az igazság 

kimondása Trianon ügyében, a harmadik pedig a büszkeség hangsúlyozása, hiszen 

„túléltük, itt vagyunk”. A miniszterelnök-helyettes megemlítette: a trianoni diktátum 

készítői azt hitték, „a magyarságot megölik” azzal, ha gazdaságát, társadalmát 

tönkreteszik, de nem így lett. Semjén Zsolt úgy vélte, a trianoni döntést semmi okuk nincs 

ünnepelni azoknak az országoknak, akik akkoriban nyertesei voltak a diktátumnak. Beszélt 

a Trianon után kialakult államokról, melyek közül „Jugoszlávia és Csehszlovákia már a 

múlté, Románia számára pedig nemzeti sorskérdés az, hogy a moldovai románoknak eszük 

ágában sincs csatlakozni Nagy-Romániához, Ukrajna nem is létezett akkoriban, csak a 

Szovjetunió részeként, míg Ausztria kétségkívül megvolt és létezik, de elég ambivalens a 

viszonya a köztársaságnak a császársághoz”. 

 

 

A magyar oktatást érintő aktuálpolitikai kérdésekről tájékoztatták 
Navracsics Tibor EU-biztost Marosvásárhelyen 

A romániai magyar oktatás helyzetéről, az RMDSZ oktatási törekvéseiről tájékoztatta 

csütörtökön Marosvásárhelyen Navracsics Tibort, az Európai Bizottság oktatásért, 

kultúráért, ifjúságért és sportért felelős biztosát Kelemen Hunor szövetségi elnök azon a 

zártkörű fórumon, amelyen Valentin Popa oktatási miniszter és a szövetség több 

szakpolitikusa is részt vett – tájékoztat az RMDSZ közleménye. Az RMDSZ-es európai 

parlamenti képviselők meghívására Marosvásárhelyre érkező biztosnak Kelemen Hunor 

elmondta: több éves huzavona után nagy esély mutatkozik arra, hogy kormányrendelettel 

hozzák létre a marosvásárhelyi római katolikus iskolát a következő hetekben. Nyitottság 

mutatkozik erre a kormánypártok részéről, a szövetség pedig, ahogyan eddig, mindent 

megtesz azért, hogy érvényt szerezzen a marosvásárhelyiek jogos követelésének, hogy már 

idén szeptembertől elkezdődhessen a tanítás – mondta az Agerpres által idézett Kelemen. 

A Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem helyzetének rendezése is prioritás 

az RMDSZ számára – hangsúlyozta a beszélgetésen a szövetségi elnök, rámutatva: ha már 
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az abszorpció megtörtént, minden eszközükkel azon lesznek, hogy a régóta tervezett 

főtanszéket immár az új egyetemen hozzák létre. 

 

Támogatja az oktatási miniszter a MOGYE és a Petru Maior 
egyesülését 

Az egyetemi autonómia részének tekinti, és támogatja Valentin Popa tanügyminiszter a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) és a Petru Maior Egyetem 

egyesülését. A miniszter a Navracsis Tibor EU-biztossal és Kelemen Hunor RMDSZ-

elnökkel tartott közös sajótájékoztatón az MTI kérdésére kifejtette: a két egyetem 

szenátusa döntött az egyesülésről, és a miniszter véleménye nem befolyásolhatja az 

egyetemi autonómia elvét. Azt a reményét is megemlítette azonban, hogy ne legyenek 

szociális feszültségek az egyetemegyesítés kapcsán. „Itt a pillanat, hogy továbblépjünk a 

személyes gőgön, és találjuk meg a megoldást” – jelentette ki a miniszter. Újságírói 

kérdésre, hogy az egyetemi autonómia felülírja-e az oktatási törvény előírásait, Valentin 

Popa nemmel válaszolt. Hozzátette azonban, hogy az oktatási törvény csak javasolja, és 

nem írja elő, hogy a multikulturális egyetemeken önálló struktúrákba kell szervezni az 

egyes nyelveken zajló oktatást. 

 

Közigazgatási törvénykönyv: jelentősen bővülhetnek a magyar 
közösség nyelvi jogai 

Az erdélyi magyar közösség anyanyelvének használati jogát jelentősen bővítő előírások 

kerültek be kedden a közigazgatási törvénykönyv tervezetéről készülő bizottsági jelentésbe 

az RMDSZ javaslatára. A jogszabály hétfőn már a szenátus elé kerül, és a parlamenti 

ülésszak végéig nagy eséllyel a képviselőház is elfogadja. Cseke Attila szenátor, a tervezetet 

megvitató parlamenti különbizottság tagja szerint négy fontos RMDSZ-es javaslatot 

sikerült a kormánykoalíció támogatásával bevinni a tervezetbe. A szenátor sajnálatosnak 

nevezte, hogy az ellenzéki honatyák nacionalista érvekkel próbálták elgáncsolni ezeknek az 

előírásoknak az elfogadását. Cseke Attila tájékoztatása szerint azokon a településeken, 

ahol az adott kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot, az anyanyelv 

használatának joga kiterjed a prefektúrákra, illetve azokra a helyi vagy megyei 

önkormányzatok többségi tulajdonában lévő kereskedelmi társaságokra, vállalatokra, 

amelyek helyi vagy megyei közérdeket szolgálnak. A helyi vagy megyei önkormányzat 

döntése alapján azokon a településeken is alkalmazhatóak majd az anyanyelv-használati 

jogok, ahol az adott kisebbség számaránya nem éri el a 20 százalékot. Azokon a 

településeken, ahol az adott kisebbség számaránya meghaladja a húsz százalékot, a 

közösség tagjai számára az anyanyelvükön megfogalmazott formanyomtatványok segítik 

az ügyintézést. Végül azokon a településeken, ahol az adott kisebbség számaránya 
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meghaladja a húsz százalékot, az anyanyelv használatának joga kiterjed az utcák, közterek 

és parkok nevére is. 

 

 

Ernyőszervezetté alakult a felvidéki Via Nova ICS 

Alapszabályt módosított, s ennek értelmében ernyőszervezetté alakult át a felvidéki 

Magyar Közösség Pártja (MKP) ifjúsági partnerszervezeteként működő Via Nova Ifjúsági 

Szövetség. A változtatást a szervezet alapszabály-módosító és tisztújító kongresszusán 

hagyták jóvá Révkomáromban. „Új pályára állítjuk a szervezet működését, a helyi szinten 

szerveződő, fiatalokból álló országos szervezet, amit Via Nova Ifjúsági Csoportnak hívtunk, 

mától átváltozott bejegyzett, jogi személyiséggel bíró polgári társulások ernyőszervezetévé” 

– mondta Gubík László, a szervezet elnöke. A módosítás értelmében megváltozott az eddig 

több mint ezer taggal működő szervezet neve is, azt ezentúl Via Nova Ifjúsági Szövetségnek 

nevezik, s tagságát a jövőben nem személyek, hanem különálló szervezetek alkotják majd. 

A változtatás a gyakorlatban arról is szól, hogy a szervezet tevékenységének hangsúlyai is 

eltolódnak, a program- és rendezvényszervezésről, illetve közéleti munkáról, a fiatalok 

érdekképviselete és közéleti pályán való segítése irányába. ’Az elmúlt egy évtizedben a Via 

Novát irányító gárda felhalmozott annyi tapasztalatot az ifjúságpolitika terén, hogy van 

mit átadniuk a fiataloknak, s ezt egy új szervezeti struktúrában hatékonyabban tudjuk 

megtenni” – mondta Gubík László, rámutatva: fő célkitűzésük az, hogy „életet vigyenek” a 

régiókba, és a közélet felé irányítsák a fiatalokat. 

 

Bugár Béla indul a szlovák államfőválasztáson 

Bugár Bélát, a Most-Híd elnökét indítja államfőjelöltként a szlovák-magyar vegyes párt a 

jövő tavasszal sorra kerülő köztársaságielnök-választáson. Indulását a pártelnök jelentette 

be szombaton Pozsonyban, a szervezet kongresszusa utáni sajtótájékoztatóján. „Minden 

szlovákiai állampolgár elnöke akarok lenni: a szlovákoké, a magyaroké, a ruszinoké, a 

romáké” – jelentette ki Bugár Béla. Elmondta: alapos mérlegelés után döntött az indulás 

mellett, mivel – mint mondta – meggyőződése, hogy manapság, amikor „nagy a 

társadalom megosztottsága, fontos, hogy olyan legyen az elnök, aki felül tud kerekedni a 

vitákon és egyaránt közel áll a politikai paletta mindkét oldalához”. A vegyes párt 

kongresszusán tisztújítást is tartottak, ennek során a küldöttek a pártelnöki poszton 

megerősítették Bugár Bélát, s a négy alelnöki poszt közül is csak egy helyen állt be 

változás, Lucia Zitnanská helyére Peter Antalt választották. 
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Muzslyán zárult a külhoni magyar családok éve Kárpát-medencei 
tavaszi körútja 

Utolsó állomására, a Vajdaságba érkezett a 2018 a külhoni magyar családok éve program 

Kárpát-medencei tavaszi körútja a HelloWood alkotócsoporttal; a szombati muzslyai 

program keretében a résztvevőknek a nap végéig kerékpártartót kellett készíteniük a 

rendelkezésükre álló faanyagokból. A program szervezője a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága, a HelloWood, valamint a vajdasági Magyar Nemzeti 

Tanács (MNT). Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke az MTI-nek 

telefonon elmondta: fontosak azok események, amelyek „a közösség összetartozását, 

megtartását, erősítését szolgálják, hiszen nemcsak a fiatalokat, hanem az idősebbeket is 

megszólítják”. Mint mondta, a résztvevők közösen, együtt gondolkodva és együtt dolgozva 

tudják megvalósítani a feladatokat, „mindenkinek ki kell vennie a munkából a részét, és 

összedolgozva tudják majd az eredményt felmutatni”. A kerékpártartó megépítéséhez 

szükséges eszközöket a szervezők biztosították. A Felvidéket, Kárpátalját, Erdélyt és most a 

Vajdaságot érintő tavaszi körút keretében az államtitkárság és az alkotócsoport tagjai 

magyar közösségeket kerestek fel azzal a céllal, hogy „közös építésen, alkotáson, 

barkácsoláson keresztül erősítsék a közösséghez tartozás élményét, s ezáltal magát a 

közösséget” - közölte a Miniszterelnökség.  

 

 

Előrelépésként értékelte a kárpátaljai magyar küldöttség az újabb 
konzultációt 

Több kérdésben sikerült előrelépést elérni a kárpátaljai magyarok küldöttségének és az 

ukrán oktatási minisztérium vezetőinek az ukrán oktatási törvény nyelvi cikkének 

bevezetéséről kedden Kijevben megtartott konzultációján – tájékoztatták az MTI-t a 

magyar delegáció tagjai. Brenzovics László, a KMKSZ emlékeztetett arra, hogy már a 

parlament előtt van az a módosító javaslat, amellyel 2023-ig kitolnák a tavaly elfogadott 

jogszabály nyelvi cikkének bevezetését. Ígéretet kaptak a tárcától arra, hogy a bevezetésig 

fennmaradó időben kárpátaljai magyar szakemberekkel közösen próbálnak olyan 

mechanizmust kidolgozni, amely megfelel a magyar kisebbség elvárásainak is. Ez magában 

foglalja az ukrán nyelv oktatásában új módszertan, illetve új ellenőrzési és értékelési 

rendszer kidolgozását a nem ukrán anyanyelvű diákok számára. Kiemelte még, hogy a 

megbeszélésen a tárca egyetértett a kárpátaljai küldöttséggel abban, hogy a 
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magániskolákra ne vonatkozzon az oktatási törvény nyelvi cikke. Orosz Ildikó, a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke a kedvező fejlemények közül 

kiemelte: ígéretet kapta arra, hogy ukrán nyelvből jövőre már alacsonyabbra teszik az 

érettségi vizsga ponthatárát a nemzetiségi diákoknak.  

 

Célba értek az Egy vérből vagyunk! jótékonysági futás résztvevői 
Kárpátalján 

2018. június 8., péntek (MTI) - Megérkeztek Kárpátaljára péntek délután az Egy vérből 

vagyunk! elnevezésű, a figyelmet a véradás fontosságára felhívó, Budapestről június 4-én 

indult jótékonysági futás résztvevői, akiket Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége 

és Marina Porosenko, az ukrán elnök neje fogadott az Ungvárhoz közeli Rát község Szent 

Mihály Gyermekotthonában, ahol felavatták az újonnan épült rehabilitációs központot. A 

rendezvényen Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Hennagyij 

Moszkallal, Kárpátalja kormányzójával közösen leleplezte a rehabilitációs központ 

épületén elhelyezett emléktáblát. Potápi Árpád János az MTI érdeklődésére kifejtette, 

örvendetes, hogy a ráti gyermekotthonban nemzetiségi, felekezeti hovatartozásra való 

tekintet nélkül családi körülmények között nevelkednek a gyermekek. A Miniszterelnökség 

az elmúlt néhány évben mintegy 70 millió forinttal támogatta a ráti gyermekotthon 

házainak és az új rehabilitációs központnak az építését és felszerelését. 

 

Szeparatizmus gyanújával indított büntetőeljárást az Egán Ede 
alapítvány ellen az SZBU 

Szeparatizmus gyanújával büntetőeljárást indított az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) 

az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány ellen – 

közölte az alapítvány, amely a kárpátaljai magyar közösség elleni újabb támadásként 

értékelte az ügyet. A közlemény szerint az alapítvány felháborítónak tarja, hogy az Európai 

Unióba tartó Ukrajna az EU-ból érkező támogatásokban az ország területi integritásának 

veszélyét látja. Az alapítvány leszögezi, hogy az ukrán törvényeknek megfelelően, 

hivatalosan bejegyzett szervezetként működik Kárpátalján. A központ tevékenységi köre a 

megyében élő vállalkozók támogatására terjed ki, segíti a nehéz gazdasági körülmények 

között élő lakosságot a szülőföldön való megmaradásában és boldogulásában – mutatott 

rá az alapítvány.  

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
  

 



 

 

 

 

 

 
7 

Tengerentúli magyar nyelvű iskolák éves találkozója a New York-i 
Főkonzulátuson 

Továbbképzés és workshop keretében rendezték meg szombaton Magyarország New York-

i Főkonzulátusán az Amerikai Magyar Iskolák Találkozóját. Az Egyesült Államokban 

működő magyar nyelvű hétvégi iskolák rendezvényén a magyar származású gyerekekkel 

foglalkozó pedagógusok kapcsolatot építhetnek, megoszthatják tapasztalataikat és 

elsajátíthatják a fiatalok képzéséhez nélkülözhetetlen legújabb szakmai ismereteket – 

tájékoztatta a New York-i Főkonzulátus az MTI-t. Kumin Ferenc főkonzul a mintegy 

félszáz pedagógus előtt elmondott megnyitóbeszédében kiemelte a Magyar Házak 

hálózatának, a magyar nyelvű hitéletnek és a magyar iskoláknak a fontosságát az Egyesült 

Államokban. Mint fogalmazott, ezek azok az intézmények, amelyek kiemelkedő szerepet 

játszanak az amerikai magyarság identitásának megtartásában, és ezek közül is különösen 

nagy feladat hárul a magyar iskolákra, amelyek a fiatal generációkkal foglalkoznak. A 

főkonzul hangsúlyozta, a mostani találkozóra abban az időszakban kerül sor, amikor az 

amerikai magyar közösség helyzete felfelé ívelő szakaszban van, egyre többen iratkoznak 

be a magyar nyelvű tanintézményekbe. 
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