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Kövér: a Kurultáj a magyar kulturális önrendelkezési igény 
kinyilvánításának legnépesebb fóruma 

A magyar kulturális önrendelkezési igény kinyilvánításának legnépesebb fórumának 

nevezte a Kurultáj - Magyar Törzsi Gyűlést az Országgyűlés elnöke a hagyományőrző 

rendezvényésorozatot köszöntő beszédében szombaton Bugacon. Kövér László beszédében 

az egykori hun lovasok nyílzáporát említve hangsúlyozta: modernnek mondott 

világunkban egy másik, kevésbé látványos, de hasonlóan pusztító harcmodor terjedt el. 

Ennek lényege az Országgyűlés elnöke szerint, hogy akinek meg akarják szállni a területeit, 

annak először a tudatát igyekeznek megszállni. "Akit alávetettségbe akarnak taszítani 

szülőföldjén, akit ki akarnak forgatni anyagi és szellemi javaiból, annak akaratát úgy 

akarják megtörni, hogy először megtörik és összezavarják a tudatát. Megtámadják a nemi, 

családi, vallási és nemzeti önazonosságát, meg akarják hamisítani a múltját, és el akarják 

venni a jövőjét, vagyis az áldozatot úgy összezavarják, hogy már szó szerint azt se tudja, 

fiú-e vagy lány, honnan jön, hová tart és kihez tartozik" - fogalmazott.  

 

Rétvári Bence: sikeres a mai magyar nemzetpolitika 

A mai magyar nemzetpolitika sikeresebb, mint a rendszerváltás óta eltelt időben bármikor 

– jelentette ki az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a Rákóczi 

Szövetség által kárpát-medencei vezetőtanároknak rendezett táborban kedden a Veszprém 

megyei Királyszálláson. Rétvári Bence szerint a magyarság részét alkotni ma azért 

könnyebb, mint évtizedekkel korábban, mert egy gazdaságilag, kulturálisan és politikailag 

is egyre erősebb Magyarországhoz tartozhatnak a határon túli és a diaszpórában élő 

magyarok is. Azt mondta: egy erősödő országban a magyar kormány sokkal szabadabban 

tud a határon túli magyarokért is kiállni. A politikus közölte: a magyar kormány minden 

Kárpát-medencében élő magyar számára elvárja azokat a jogokat, amelyeket Nyugat-

Európában egy több ezer kilométerről odaérkező migránsnak biztosítani akarnak. 

Előadásában Rétvári Bence a magyar nemzetpolitika alapkövei közé sorolta, hogy minél 

több gyermek szülessen határon túli magyar családban vagy legalább vegyes házasságban, 

a bölcsődei-óvodai neveléstől a közép- és felsőfokú oktatásig legyen lehetőség a magyar 

anyanyelvi oktatásra, illetve minél több magyar tulajdon, valamint magyar vállalkozás és 

munkahely legyen a határokon túl is. 

 

Közel száznyolcvan ukrán gyermek táborozott a Velencei-tónál 

Közel száznyolcvan ukrán gyermek táborozott idén a Velencei-tónál – közölte a 

Miniszterelnökség egyházi, nemzetiségi kapcsolatokért és az üldözött keresztények 

megsegítéséért felelős államtitkára a héten záruló táborban, Velencén szombaton. Soltész 
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Miklós hangsúlyozta: a fiatalok táboroztatása azt üzeni, hogy a szolidaritás a legfontosabb, 

függetlenül bármilyen politikai helyzettől, vagy az ukrán politikai vezetéssel a nyelvtörvény 

miatti konfliktustól. A magyar kormány fontosnak tartja, hogy azokat a gyermekeket, 

akiknek a kelet-ukrajnai konfliktusban súlyosan sérült vagy elhunyt közeli 

hozzátartozójuk, próbálja segíteni abban, hogy lelkileg és fizikailag is feltöltődjenek - tette 

hozzá. Az államtitkár kiemelte: Magyarország négy éve fogad ukrán gyermekeket, az idei 

közel száznyolcvan táborozóval együtt ez idő alatt összesen kétezer ukrán fiatal 

kapcsolódhatott ki Magyarországon. 

  

 

Megjelent a marosvásárhelyi katolikus iskola újraalapításáról szóló 
miniszteri rendelet 

Megjelent a romániai közoktatási minőségbiztosítási hatóság (ARACIP) honlapján 

pénteken a helyi hatóságok által tavaly felszámolt marosvásárhelyi római katolikus 

gimnázium (újbóli) megalapításáról, illetve ideiglenes akkreditálásáról szóló miniszteri 

rendelet. A csütörtöki keltezésű rendeletet Valentin Popa, a bukaresti szociálliberális PSD-

ALDE kormány oktatási minisztere írta alá. Az iskola önálló jogi intézményként fog 

működni azokkal a már korábban elindult osztályokkal, amelyeket – a 2015-ös 

iskolaalapítás törvényességét megkérdőjelező ügyészségi eljárás nyomán – a 

tanfelügyelőség a Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt. Az újraalakuló magyar 

tannyelvű tanintézmény az 1948-ban államosított jogelődje által használt II. Rákóczi 

Ferenc Római Katolikus Gimnázium nevet veszi fel, a végleges akkreditáció 

megszerzésének határideje pedig az első évfolyamok végzése után három évvel (2025–

2026) jár le. Ha addig az iskola nem kapja meg az ARACIP-tól a végleges működési 

engedélyt, akkor nem lesz joga többé cikluskezdő (első, ötödik és kilencedik) osztályokat 

indítani, illetve líceumi felvételit szervezni, és a tanintézetet fokozatosan felszámolják. A 

miniszteri rendelet szerint a katolikus iskolának továbbra is az – egyháznak 

visszaszolgáltatott – marosvásárhelyi épületegyüttes B szárnyában biztosítanak helyet, a 

főépületben ugyanis a román tannyelvű Unirea Főgimná zium működik. 

 

„Ajándék a másik ember, a másik nép” – temesvári püspökké 
szentelték Pál József Csabát 

Az „egység a sokszínűségben” elv követését tartja kívánatosnak Pál József Csaba, akit múlt 

hétfőn ünnepélyes keretek között szenteltek a temesvári római katolikus egyházmegye 

püspökévé. Pál József Csaba jelmondata: Tartsd meg őket a te nevedben!, címerében pedig 

a székely eredetre utaló nap és hold, a szentháromság jelképe, valamint a bánsági 
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egyházmegye hétnyelvűségére utaló jelkép szerepel. A ceremóniánn a magyar kormány és 

Orbán Viktor kormányfő üzenetét tolmácsoló Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes arra 

figyelmeztetett, hogy a kereszténység mindig is nemzetben gondolkodott, és azt vallotta, 

hogy minden nemzet, nemzetrész és nemzetiség istennek egy gondolata, egyszeri és 

megismételhetetlen érték. A miniszterelnök-helyettes felidézte: Jézus azt kérte híveitől, 

hogy „minden népeket” tegyenek tanítványaikká, és nem az egyes emberekre utalt. 

Hozzátette: a kereszténység nem megfojtotta a nemzeti létet, hanem a megnemesítésével 

lehetővé tette a nemzeti lét fennmaradását és kibontakozását, és mindig elutasított két 

szélsőséget: a nemzetietlenséget és a sovinizmust. „Az egyháznak küldetése és feladata az 

is, hogy a sokszínűség és a gazdagság jegyében minden nemzetet tanítson, minden 

nemzethez eljuttassa Krisztus üzenetét, hogy minden nemzet, nemzetrész és kisebbség a 

saját anyanyelvén, a saját kultúrájában dicsőíthesse az Istent” – fogalmazott nagy tapsot 

aratva a miniszterelnök-helyettes. 

 

Nem a nyilvánosság előtt rendezné a kényes kisebbségi kérdéseket 
Teodor Meleșcanu külügyminiszter 

A román-magyar gazdasági kapcsolatok nagyon szilárdak és jól működnek, a kényes 

kisebbségi kérdéseket pedig nem a nyilvánosság előtt, hanem az e célra létrehozott 

kisebbségi vegyesbizottságban kellene megtárgyalni – véli Teodor Meleșcanu 

külügyminiszter. A magyar miniszterelnök tusnádfürdői előadását sértőnek bélyegző 

ellenzéki pártoktól eltérően a román külügyminiszter válaszában a két ország közti erős, „a 

politikai szónoklatokon túlmutató, embereket és cégeket összekötő” gazdasági 

kapcsolatokra helyezte a hangsúlyt. Példaként említette a tárcavezető a közös autópálya-

projekteket, a határ menti megyék közös, uniós alapokból történő fejlesztését, az 

energetikai hálózatok összekapcsolását. Meleșcanu szerint azonban a kisebbségi kérdés 

kényesebb probléma, és Románia azt szeretné, ha erről a felek az alapszerződés 

megkötésekor létrehozott kisebbségi vegyesbizottságban tárgyalnának. Hozzátette: 

Románia ragaszkodik a kölcsönösség elvéhez. Vagyis azt szeretné, ha a magyarországi 

román és romániai magyar kisebbség jogai „egyensúlyba kerülnének”, és a magyarországi 

románok ugyanazokat a jogokat élveznék, mint a romániai magyarok az anyanyelvű 

oktatás, a kultúra és a kisebbségek nyelvén működő tömegtájékoztatási eszközök 

támogatása terén. 
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Fontos feliratkozni a nemzeti tanácsi választások külön választói 
névjegyzékébe 

Ismét fel kell iratkoznia a külön választói névjegyzékbe annak, aki a legutóbbi nemzeti 

tanácsi választások óta lakhelyet változtatott. Valószínűleg jövő pénteken írják ki a 

voksolást, amely várhatóan november 4-én lesz megtartva. Annak, hogy a nemzeti 

közösségek képviselői részt vehessenek a szavazáson, egyetlen alapfeltétele van, ez pedig a 

külön választói névjegyzékbe való feliratkozás. Aki ezt nem teszi meg, az nem választhat, 

és nem választhatják meg. A külön választói névjegyzékbe való feliratkozás fontos, hiszen 

enélkül egy-egy nemzeti közösség nem befolyásolhatja saját sorsa alakulását, illetve azt, 

hogy nemzeti tanácsukban kik döntenek a közösséget érintő elemi kérdésekben - tette 

hozzá Ladóczki Gyula, a Köztársasági Választási Bizottság tagja. 2014-ben több mint 130 

ezer vajdasági magyar szerepelt a külön választói névjegyzékben. „Minél többen vesznek 

rész a választásokon, annál nagyobb a legitimitása egy-egy testületnek, így sokkal 

eredményesebb lehet. Ennek jó példája, hogy az MNT a többi nemzeti tanács 

koordinálását is magára vállalta” - tette hozzá Hajnal Jenő. „Egy ilyen nagy 

támogatottságot élvező testület a tárgyalásokban még sikeresebb” – szögezte le az MNT 

elnöke. 

 

Ungváron előzetes letartóztatásba helyezték a KMKSZ-székház 
felrobbantásának feltételezett szervezőjét 

Bírói indítványra csütörtökön Ungváron előzetes letartóztatásba helyezték a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ellen február 27-én elkövetett robbantásos támadás 

feltételezett felbujtóját, akit egy nappal korábban Dnyipropetrovszk megyében vettek 

őrizetbe a hatóságok. Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) munkatársai a 

Dnyipropetrovszk megyei ügyészség irányításával augusztus 8-án vették őrizetbe a 

KMKSZ-székház ellen elkövetett bűncselekmény szervezőjét. A nemzetközi ellentétek 

szítására irányuló, különlegesen súlyos bűncselekmény felbujtásával gyanúsított 37 éves 

személyt a nyomozati bíró döntése alapján csütörtökön előzetes letartóztatásba helyezték, 

óvadék ellenében történő szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. 
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