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Semjén: A Kárpát-medencei létezéshez nélkülözhetetlen a magyar 
nyelv 

A magyar nyelv fontosságát emelte ki a Kárpát-medencei létezés szempontjából a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes Gödöllőn, a Szent István Egyetem 

tanévnyitó ünnepségén. „Akkor tudunk Kárpát-medencei méretben létezni”, kulturálisan, 

szellemileg és gazdasági értelemben is, „ha nem hagyjuk, hogy szétessen a magyar nyelv” – 

mondta Semjén Zsolt. A gondolkodás és a nyelv egymástól elválaszthatatlan: nem lehet 

gondolkodni valamin, amit nyelvileg nem tudunk kifejezni – tette hozzá a politikus. 

Megjegyezte: nem mindegy, hogy az a nyelv, amelyet a gondolkodáshoz használunk, 

milyen minőségű, és az sem mindegy, hogy anyanyelv vagy tanult nyelv. A tudományok 

szempontjából különösen igaz mindez a külhoni magyarságra, hiszen szisztematikusan 

gondolkodni csak akkor lehet, ha azt „nyelvileg is jól ki tudjuk fejezni” – fűzte hozzá a 

miniszterelnök-helyettes. 

 

2010 óta megnégyszereződött az őshonos nemzetiségek 
támogatása 

2010 óta megnégyszereződött az őshonos magyarországi nemzetiségek támogatása – 

mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, egyházügyekért és nemzetiségekért felelős 

miniszterelnök-helyettes. Semjén kifejtette: míg 2010-ben 12 oktatási-nevelési intézmény 

volt nemzetiségi fenntartású, számuk az idei évre 91-re bővült, és összesen 15 ezer diák 

tanul ilyen iskolákban. Nagy az igény arra, hogy további intézmények kerüljenek 

nemzetiségi fenntartásba, és ezt a magyar kormány támogatja. Kitért arra is, hogy a 

nemzetiségi pedagógusok bérpótléka idén 30 százalékkal nőtt, 2020-ra plusz 40 

százalékos bővüléssel lehet számolni. Semjén Zsolt szerint a magyar nemzet akkor teljes, 

ha beleértik a külhoni magyarságot, és azt a 13 nemzetiséget, amelyek kezdettől fogva a 

magyar nemzet integráns részei, és évszázadokon keresztül részt vettek Magyarország 

építésében és a magyar nemzet gyarapításában. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: ha 

eltűnne bármely magyarországi őshonos nemzetiség, akkor pótolhatatlanul és végzetesen 

szegényebb lenne az egyetemes magyar nemzet. Egy nemzetiség hordozza azt az 

értékgazdagságot, ami anyanemzetének az értékvilága, és azt az értékgazdagságot is, ami a 

magyarságé – fejtette ki Semjén Zsolt. Hozzátette: az őshonos nemzetiségek felelősek a 

magyarságért, Magyarországért, anyanemzetükért, de elsősorban azért, hogy azt a 

csodálatos gazdagságot és kultúrát, amit Magyarországon történelmileg létrehoztak, 

aminek kizárólagos letéteményesei, megőrizzék, kimunkálják, felmutassák és az egyetemes 

emberiség számára hozzáférhetővé tegyék. 
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Németh Zsolt: Erdélyt Bukarest és Budapest szövetségesévé kell 
tenni 

Németh Zsolt szerint a globalista árral szemben haladva Erdélynek egy új 

transzilvanizmusra van szüksége, amelynek lényege Erdély szövetsége Bukaresttel és 

Budapesttel. Az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke az Erdélyi Magyar Néppárt 

szombaton tartott marosvásárhelyi országos küldöttgyűlésén beszélt erről. Németh Zsolt 

kijelentette, Magyarország helyzete stabil, nemzetközi súlya egyre nő, s ez azt is jelenti, 

hogy a külhoni magyarság erős hátországként számíthat az anyaországra, s erős 

szomszédként és partnerként tekinthetnek rá a szomszédos országok is. Hozzátette, 

látható, hogy a globalizálódó világ új önmeghatározást is szükségessé tesz, és a politikai 

realitások az új transzilvanizmus irányába terelnek minket. A politikus szerint a 

nemzeteknek, a nemzetállamoknak és a nemzeti régióknak össze kell fogniuk, hogy 

megőrizhessék identitásukat. „Ha Erdély meg akar maradni és túl akar élni, meg kell 

szerveznie és fenn kell tartania e szövetségeket. Épp ezért az új transzilvanizmus lényege 

Erdély szövetsége Bukaresttel és Budapesttel” – fogalmazott Németh Zsolt. A politikus 

kijelentette, azok a határon túli politikai szervezetek állnak a legközelebb hozzá, amelyek a 

magyarság megmaradásának és önrendelkezésének ügyét immár évtizedek óta 

következetesen képviselik. 

 

Soós Zoltán az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje 

Soós Zoltánt, a Maros Megyei Múzeum igazgatóját indítja a 2020-as marosvásárhelyi 

polgármester-választáson az RMDSZ. A jelölésről a szövetség megyei küldöttgyűlése 

döntött egyhangúlag csütörtökön. Soós Zoltán így négy év elteltével ismét versenybe száll 

az elöljárói székért. „Ezúton hivatalosan is bejelentem, hogy 2020-ban ismét jelöltként 

fogok megmértékezni a marosvásárhelyi polgármester-választásokon. A marosvásárhelyi 

változásért. Ma a megyei RMDSZ küldöttgyűlése egyöntetű szavazatával is megerősítette, 

hogy Marosvásárhely fontos és támogat” – közölte Soós Zoltán csütörtökön Facebook-

oldalán. A múzeumigazgató szerint mivel „nem pusztán váltást, hanem rendszerváltást” 

tűzött ki célul, tisztában van vele, hogy minden politikai és civil szervezet támogatására 

szükség van. „Szükség van mindenkire, akik nem pusztán önös érdekű politikai 

ambíciókkal lépnek fel a helyi választáson, hanem megértették, hogy Marosvásárhelyen 

gyökeres változás kell a rezsim leváltásához. Ennek érdekében mindenkit várok, hogy 

csatlakozzon Marosvásárhely új jövőjének építéséhez. Csak közösen tudjuk leváltani Dorin 

Floreát. A legfontosabb cél azonban az, hogy városunk mindenki számára élhető és vonzó 

legyen” – fogalmazott bejegyzésében Soós Zoltán, aki köszönetet mondott az RMDSZ 

bizalmáért, „és megelőlegezett köszönet a közmegegyezésért, az összefogásért”. 
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MOGYE-ügy: magyar tannyelvű informatika szak beindítását 
kezdeményezte a rektor 

Magyar informatika szakot indítana a Marosvásárhelyi George Emil Palade Orvosi 

Gyógyszerészeti Tudomány és Technológiai Egyetemen (MOGYTTE) Leonard Azamfirei 

rektor. A rektor kedden megbeszélésen vett részt azokkal az oktatókkal, akik a 

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

tavalyi egyesítése előtt az utóbbi egyetemen tanítottak. Miután arról tájékozódott, hogy az 

oktatók közül hányan beszélnek magyarul, azt javasolta, hogy indítsák el a magyar 

informatikusképzést az egyetemen. A rektor megemlítette: a magyar informatika szakkal a 

munkaerőpiacon jelentkező óriási keresletet elégítenék ki. Szabó Béla, az egyetem magyar 

tagozatának a vezetője az MTI tudósítójától értesült Leonard Azamfirei tervéről. 

Megjegyezte: a rektor a magyar nyelvű orvos és gyógyszerészképzés problémáinak a 

megoldása helyett olyan szakon szeretne magyar nyelvű képzést elindítani, amely a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) marosvásárhelyi karán és a 

kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetemen (BBTE) is jól működik már. Hozzátette: a 

bejelentett szándék nem vonatkozik a hét végén induló idei tanévre. 

 

Kelemen Hunor elrollerezett a választási irodáig, és benyújtotta 
államfőjelölti iratcsomóját 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök benyújtotta az államfőjelölti iratait szombaton a bukaresti 

Központi Választási Irodához. A politikus elektromos rollerrel érkezett a helyszínre. Az 

összegyűjtött közel 270 ezer támogató aláírás átadása után Kelemen Hunor újságíróknak 

elmondta: gesztusával azt kívánja üzenni, hogy kevesebbet kell használni a gépkocsit. 

„Gondoljunk a környezetünkre, gondoljunk a gyermekeink jövőjére, és ne korlátozzuk 

senki jogát akár elektromos kerékpár vagy roller használatában” – jelentette ki. 

Hozzátette: nem korlátozásokat kell bevezetni az új járművekkel kapcsolatban, hanem 

szabályozni kell ezek használatát. Kelemen Hunor úgy vélte: a jelölteknek víziókat, bátor 

terveket kell bemutatniuk, amelyek kivezetik az országot a középszerűségből. 

Nyomatékosította: a választási kampánynak túl kell mutatnia az elnök alkotmányos 

feladatain, mert mindenki számára modellértékű az, amit az elnök mond, ahogyan az 

elnök reagál. Ezért a kampány során elsősorban a jövőről, a jelöltek jövőképéről kellene 

beszélni. „Kell beszélni az oktatásról, az infrastruktúráról, a munkahelyekről, a 

környezetről, mert mi is egy jobb Romániát szeretnénk. Egy igaz jogállamot” – idézte az 

MTI a szövetségi elnököt. 
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Az MKP számára elsődleges a magyar együttműködés 

Az MKP Országos Elnöksége csütörtök ülésezett Rimaszombatban. A tanácskozáson 

megerősítették az elnökség korábbi döntését, a párt kész megnyitni jelölőlistáját a többi 

magyar párt és társadalmi szervezet előtt. A párt a jövő héten minden magyar párttal és 

társadalmi szervezettel tárgyalásokat kezdeményez arról, hogy induljanak a Magyar 

Közösség Pártja jelölőlistáján a magyar együttműködés megteremtése érdekében. Az 

elnökség mandátumot adott a párt küldöttségének a szlovák demokratikus ellenzéki 

pártokkal folytatott tárgyalások megkezdésére, azonban ezt megelőzően az MKP tárgyalni 

fog a magyar pártokkal és társadalmi szervezetekkel, mivel az MKP számára a magyar 

együttműködés megteremtése az elsődleges. A tanácskozás vendége volt Simon Zsolt, a 

Magyar Fórum elnöke, akivel a választási együttműködésről egyeztettek. A párt 

sajtófőnöke nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy a Magyar Fórum, az Új Egység és az 

Összefogás mellett a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel is sikerül megállapodni a 

közös indulásról, annak ellenére, hogy a párt korábban a Most-Híddal kötött előzetes 

választási megállapodást. 

 

Szili: a Csemadok az összefogás megjelenítője a Felvidéken 

A Csemadok az összefogás megjelenítője a Felvidéken – jelentette ki Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott Pozsonyban, a felvidéki magyarság legnagyobb közéleti-

kulturális szervezete megalakulásának 70. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen. 

A miniszterelnöki megbízott felidézve a Csemadok megalakulásának körülményeit, 

rámutatott: a szervezet kezdetekben azt biztosította, hogy a lakosságcsere által „lefejezett” 

felvidéki magyarságnak legyen egy, a kultúrát ápoló értelmiségi közege, s így is segítse a 

közösség megmaradását és identitásának megőrzését. A Csemadok több egykori és 

jelenkori neves tagját, ismert kulturális személyiségét említve rámutatott: vannak akik 

évtizedeken keresztül szilárd támaszt adtak és adnak nemcsak a felvidéki magyarságnak, 

de nemzeti szinten a magyarságnak is, a közös érdek, a közös nemzeti identitás 

megőrzésének céljával. „A Csemadok annak az összefogásnak a megjelenítője, amit a 

Felvidéken sokszor hiányolnak” – jelentette ki Szili Katalin. Bárdos Gyula, a Csemadok 

elnöke az ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta: a Csemadokra, amely az elmúlt 

hét évtizedben összenőtt a felvidéki magyarság életével, ma is igény van. „A Csemadokról 

lehet pozitívan és negatívan is beszélni, de nem észrevenni, nem figyelembe venni, nem 

lehet, mert a Csemadok az elmúlt hét évtizedben mindig ott volt, ahol történt valami a 

felvidéki magyarokkal” – szögezte le. 
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Pásztor István: Markánsabb bővítéspolitikát várunk az EB részéről 

Magyarország külpolitikájának az egyik legnagyobb sikere, hogy Trócsányi Lászlót jelölték 

az Európai Bizottság szomszédságpolitikával és bővítéssel megbízott biztosi posztjára. Így 

fogalmazott Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában. Azt 

mondta, ez a magyar Európa-politika egyfajta elismerésének tekinthető. A VMSZ elnöke a 

határhelyzetről szólva elmondta, mindenki számára méltatlan állapotok uralkodnak a 

szerb-magyar határátkelőkön. Azt várja, hogy a szerb-magyar közös munkacsoport, amely 

azért jött létre, hogy megoldási lehetőségeket találjon az évek óta tartó problémára, 

hamarosan előrukkol valamivel, ami enyhít a határon tapasztalható nyomáson. A 

legnagyobb gond a Magyarországra való beléptetésnél és az onnan való kiléptetésnél 

tapasztalható – tette hozzá. Néhány átkelő nyitvatartását meg lehetne hosszabbítani, és a 

helyzeten az is javíthat, hogy nemsokára megnyitják a Rábé-Kübekháza átkelőt – véli a 

VMSZ elnöke. A vajdasági sportberuházások is fontosak – hangsúlyozta a VMSZ elnöke. A 

TSC jól szerepel a Szuperligában, jelenleg a második helyet birtokolja a tabellán. A 

topolyai labdarúgó akadémián és a környékben pedig körülbelül 1500 fiatal rúgja a labdát. 

Mindez újra a sportolás felé fordítja a gyerekeinket – mondta Pásztor István. A TSC 

mintájára Magyarkanizsán birkózóakadémia épül, a munkálatokhoz október végén fognak 

hozzá. Emellett több más sportággal kapcsolatban is jelentős beruházások várhatók 

Vajdaságban. 

 

Folyamatosan készülnek a magyar nyelvű tankönyvek 

Nem a kiadón múlik az, hogy a nemzeti közösségek nyelvein nem jelentek még meg az új 

tankönyvek - mondta tegnap az oktatási miniszter. Mladen Šarčević úgy gondolja, a 

tankönyvek késéséről sokszor az adott nemzeti tanács tehet. Vicsek Annamária oktatási 

államtitkár szerint ez nem vonatkozik a Magyar Nemzeti Tanácsra, hisz az MNT pontosan 

tudja mi a feladata és el is végzi azt. z oktatási államtitkár hangsúlyozta, a magyar nemzeti 

közösség egyrészt nem kis lélekszámú, másrészt pedig az MNT pontosan tudja és végzi a 

feladatát. Hangsúlyozta, vannak olyan nemzeti tanácsok, amelyek esetében sokkal 

problémásabb és sokkal körülményesebb a kisebbségi tankönyvek kiadása. A jelenlegi 

érvényes tankönyv katalógusokban a magyar nyelvű tankönyvekből van a legtöbb. Az első 

és ötödik osztály számára idén egy könyv kivételével mind megvan, a másodikos és 

hatodikos tankönyvek most készülnek. A következő feladat az, hogy novemberig, amikor a 

következő katalógusbővítés megjelenhet, a többi másodikos és hatodikos tankönyv is 

meglegyen - mondta az államtitkár. Így ezek a tankönyvek a második félévtől már a 

tanárok és diákok rendelkezésére állhatnak. 
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Hosszú távra tervez a kárpátaljai magyarság 

A kárpátaljai magyarság az anyanyelvű felsőoktatás megteremtésével bizonyította, hogy 

hosszú távra tervez – jelentette ki Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén 

Beregszászon, ahol Rákóczi-díjjal tüntették ki az intézmény fejlesztése érdekében kifejtett 

tevékenységéért. Potápi Árpád János a beregszászi református templomban megtartott 

ünnepségen mondott beszédében hangsúlyozta: a több mint negyed évszázada működő 

Rákóczi Főiskola olyan időszakban jött létre, amikor a körülmények egyáltalán nem 

kedveztek egy felsőoktatási intézmény létrehozásának, amikor „még magot vetni sem volt 

egyszerű dolog.” A kárpátaljai magyarok mégis úgy döntöttek, nem várnak tovább – 

mutatott rá, megjegyezve, hogy a külhoni magyar közösségek közül elsőként ők hoztak 

létre felsőoktatási intézményt. „A főiskola megteremtésével a kárpátaljai magyar közösség 

mindenki számára bizonyította, hogy hosszú távra, nem egy, nem tíz, hanem legalább száz 

évre tervez, azt üzenve ezzel, hogy továbbra is építője kíván lenni annak a helynek, ahol él” 

– hangsúlyozta az államtitkár. Kiemelte, minden nehézség ellenére ma „itt vagyunk és egy 

olyan felsőoktatási intézményben nyitjuk meg az új tanévet, amely folyamatosan bővül és 

erősödik, amelynek komoly tervei vannak a jövőre nézve.” Emlékeztetett arra, hogy a 

magyar kormány a nemzetpolitikai államtitkárságon keresztül 2011 óta 11 milliárd 

forinttal támogatta a kárpátaljai magyarság megmaradása és megerősödése tekintetében 

stratégiai fontosságú főiskolát, amely „alap, biztosíték és támasz, ahonnan a magyarság 

lendületet tud venni a felemelkedéshez.” 

 

Óvodaátadó ünnepség Karácsfalván 

Szeptember 18-án adták át a Karácsfalvai Szent Mihály Görögkatolikus Óvodát. A 

rendezvényen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Buhajla 

József, az Ungvári Főkonzulátus főkonzulja, valamint Szilágyi Mátyás, beregszászi 

főkonzul. Az átadó ünnepséget Dobsa Aranka, a Szent Mihály Óvoda vezetője nyitotta meg 

néhány gondolattal. Szerinte az óvodai oktatás a legfontosabb része egy egészséges 

gyermek felnevelésében, ugyanis ebben a korban sajátíthatja el az alapvető viselkedési 

normákat. „Ha egy évre tervezel, ültess rizst; ha húsz évre tervezel, ültess fákat; ha a 

következő generációknak tervezel, tanítsd az embereket.”– ezzel a kínai közmondással 

kezdte meg beszédét, és szemléltette az óvodai oktatás fontosságát Tóth Jenő atya, helyi 

parochus. Az intézmény lelki vezetőjeként azt is fontosnak tartja, hogy a gyerekek nem 

csak a közösség elvárásainak feleljenek meg, hanem egy hitbéli alapot is kapjanak. Potápi 

Árpád János beszédében hangsúlyozta, hogy nem csak a teljesen magyar anyanyelvű 

gyerekek számára épült az óvoda. Fontos, hogy a vegyesházasságokból született gyerekek 

is egy jól felszerelt, biztonságos közegben nevelkedjenek, s éljék meg gyerekkorukat. Erre 

alkalmas az a 160 új és 450 felújított óvoda, amelyet az elmúlt időszakban építettek, illetve 

újítottak fel. 
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Szili Katalin: A Radnóti Miklós emlékére rendezett verszarándoklat 
a jövőről is szól 

A Radnóti Miklós emlékére rendezett verszarándoklat, amely három határon is átkel és 

mindenhol a magyar közösséget érinti, nemcsak a múltról szól, hanem a jövőről is - 

mondta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerdán az MTI-nek, a költő születésének 

110. és halálának 75. évfordulója alkalmából indított verszarándoklat horvátországi 

állomásán, Darázson. A lélek útja - Radnóti Miklós-verszarándoklat 2019. augusztus 31-én 

indult Borból és a tervek szerint szeptember 24-én ér véget, amikor Tóth Péter Lóránt 800 

kilométer megtétele után a Győr melletti Abdára, Radnóti Miklós halálának feltételezett 

helyszínére érkezik. A megbékélésnek, a Radnóti által felmutatott humánum minden 

időben való tiszteletének és megőrzésének jegyében indított kezdeményezés három 

országot köt össze: Szerbiát, Horvátországot és Magyarországot. A verszarándoklat 

csaknem 100 településen halad át. Szili Katalin a vajdasági Zomborból kísérte Bezdánon át 

a zarándoklatot, ahol megköszönte a Magyar Nemzeti Tanácsnak (MNT), valamint a 

Vajdasági Magyar Szövetségnek (VMSZ), hogy ezt a programot pártfogolta. 

 

Szilágyi Péter: Erősíteni kell a kapcsolatokat a diaszpóra 
magyarságával 

Erősíteni kell a kapcsolatokat a diaszpórában élő magyarokkal, hogy a szorosabb kötelékek 

közelebb hozzák őket a Kárpát-medencéhez – nyilatkozta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa szombaton Frankfurtból. Szilágyi Péter a 

Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) konferenciáját követően 

közölte, hogy a kormány bővíti a külföldi magyar közösségek támogatását és új 

programokat indít számukra. A miniszteri biztos elmondta, hogy a BUOD lehetőséget ad a 

nemzetrészek képviselőinek a beszámolóra az őket érintő kérdésekről és kihívásokról. Az 

idei rendezvény kiemelten foglalkozott az Ukrajnában élő magyarok sorsával, 

megismertetve a közvéleményt a kárpátaljai helyzettel. Szilágyi Péter véleménye szerint az 

ott élő magyarok jogainak rendezése enyhítheti a feszültségeket és kedvezően fog hatni a 

két ország viszonyára az is, ha Trócsányi Lászlót megválasztják szomszédság- és 

bővítéspolitikáért felelős uniós biztosnak. A miniszteri biztos úgy látja, hogy az 

összefogásnak és a kormány határozott nemzetpolitikájának köszönhetően a magyar 

nemzetrészeket erős kapcsolat fűzi össze. 
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