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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak szerint a

Miniszterelnökséget vezető miniszterhez intézett „Hogyan kívánja segíteni a Kormány a Rákóczi -

szabadságharc kiindulópontjának tekinthető brezáni vár felújítását?” című , K/11060. számú írásbeli

kérdésére az alábbi választ adom .

Magyarország Kormánya elkötelezett a nemzetünk történelmér ől tanúskodó, a magyarság

identitásában meghatározó szerepet betöltő emlékek megőrzése iránt .

II . Rákóczi Ferenc emlékének ápolása a Magyar Kormány számára kiemelt jelent őségű, ezért a

fejedelem borsi szülőházának helyreállítását és turisztikai hasznosítását 2017-ben jelentős,

bruttó 889 millió forintos összeggel szándékozik támogatni. Ezt a célkitűzést mindkét orszá g

államfője egyaránt pártfogolja . A támogatás akár a szlovák kormány csekély mértékű
támogatásával vagy a nélkül is megteremti a lehetőségét a borsi várkastély megújulásának .

A brezáni vár karbantartása avagy helyreállítása ügyében nem kaptunk mindeddig

megkeresést. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Közpon t

rendelkezik a nemzetünkhöz köthető, határon túli műemlékek kataszterével, azonban ez a

jegyzék az 1918-as Magyar Királyság határait veszi alapul . A ma Ukrajna területén található

Berezsani - régi magyar nevén Brezán - ezeken a határokon, illetve a Kárpát-medencén kívü l

esik .

Mindez nem jelenti azt, hogy a Magyar Kormány által 2015 októberében a határon túl i

veszélyeztetett, magyar vonatkozású műemlékek megóvása érdekében elindított Rómer Flóri s
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Terv keretében ne lehetne a brezáni vár állagmegóvási munkáit is támogatni . A vár

helyreállítása kapcsán azonban idén nem érkezett kezdeményezés a Miniszterelnöksé g

Kulturális Orökségvédelemért Felelős Államtitkársága által gondozott nyílt felhívásra .

Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Rómer Flóris Terv forrásai nagyberuházásokhoz ne m

elégségesek. A Tervről szóló előterjesztés rögzíti, hogy a sok évre elhúzódó, nagy

költségigényű, állandó apparátust igényl ő beruházások - köztük a várromoknak és

kastélyoknak az esetek jelentős hányadában rossz állapotuk miatt kiemelked ően költséges

felújításai - nem a Rómer Flóris Terv keretén belül szervezendők .

Megemlítem azt is, hogy az Ön kérdésében megjelölt Brezán vára a Kárpát-medencén kívü l

található, így a magyar örökség és emlékhelyek kataszterét érdemes szóba hozni . A Magyar

Diaszpóra Tanácsnak a kataszter megalkotásáról 2012-ben hozott döntése értelmében 2013 .

július 15-én indult útjára a Julianus Program, amelynek célja a diaszpórában fellelhet ő magyar

értékek bemutatása . A program betekintést nyújt a világban szétszórtságban élő magyar

közösségek identitásmegőrző munkájába, amellyel hozzájárulnak az egyetemes magyar kultúr a

gyarapításához . Olyan értékek kerültek a programba, mint a magyar vonatkozású épületek ,

műalkotások, emlékművek, emléktáblák, utcák, könyvtárak, levéltárak és magyar múzeumok .

A világ minden pontjáról érkeztek és érkeznek a mai napig adatok, amelyek feldolgozása é s

regisztrálása folyamatosan történik. A program elindítása óta összegyűjtött magyar emlékek

katasztere a Nemzeti Regiszter honlapon érhető el, jelenleg a világ 46 országából összesen 42 7

magyar emléket ismerhet meg az érdekl ődő . A program kiegészítője egy Google Maps alapú

térképes kereső is, amelynek segítségével a világtérképen lehet a megjelölt emlékek közöt t

kutatni.

A több száz magyar emlék bizonyíték arra, hogy a Julianus Program érdemleges célt szolgál a

magyar identitás megőrzésében, általa megismerhetővé és átláthatóvá válnak a magyar

vonatkozású emlékek .
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Az egyes házszabályi rendelkezésekrő l szóló 10/2014. (II . 24.) OGY határozat 2 . melléklet 43 .

pontjában foglaltak megvalósulása érdekében mellékelten megküldöm Szávay István (Jobbik)

országgyűlési képviselő „Hogyan kívánja segíteni a Kormány a Rákóczi-szabadságharc

kiindulópontjának tekinthető brezáni vár felújítását?” című, K/11060. számú írásbeli választ igénylő

kérdésére adott válaszomat .
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