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Semjén Zsolt vázolta Magyarország és Románia stratégiai érdekeit 

Magyarország és Románia stratégia érdeke az észak-déli tengely erősítése, a határ menti 

autópályák kiépítése, a vasúti összeköttetések biztosítása, valamint annak támogatása, 

hogy magyar-román közös vállalatok ki tudjanak jutni harmadik országok piacaira is – 

mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 

(MKIK) Magyar-Román Tagozata megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendezett 

ünnepségen hétfőn Békéscsabán. Semjén Zsolt kifejtette, kulcsfontosságú a Békéscsaba–

Arad–Temesvár, valamint a Debrecen–Nagyvárad közti autópályák megépítése, a határok 

között a vasúti összeköttetés biztosítása. Hozzátette: az Európai Unióban autópályán már 

el lehet jutni Záhonytól Gibraltárig, legalább ilyen fontos lenne a Balti- és a Fekete-tengert 

összekötő észak-déli tengely is, ami Magyarország, Románia, Szlovákia és Lengyelország 

számára is előnyökkel járna. Semjén Zsolt fontosnak nevezte, hogy a magyar–román 

tagozat húszéves működése révén több közös vállalat is létrejött, de az egymás piacain való 

megjelenés mellett erősíteni kell, hogy a vállalatok kijussanak harmadik országok piacaira 

is. A miniszterelnök-helyettes úgy vélekedett, a jó gazdasági és politikai kapcsolatok között 

szoros kölcsönhatás van, amely az országok és az ott élők közti barátságot, sorsközösséget 

is erősíti. 

 

Szili: 2010 gyógyírként szolgált a 2004-es népszavazás mély sebére 

A határon túli autonómiaügyekkel foglalkozó miniszterelnöki megbízott szerint a 2010 

utáni nemzetpolitikai intézkedések gyógyírként szolgáltak a 2004. december 5-ei 

népszavazás „mély sebére”. Szili Katalin a Magyarok jogvédelme a Kárpát-medencében 

című háromnapos budapesti konferencia megnyitóján azt mondta: 2010 óta a határon túli 

magyarok magyar állampolgárságával, választójogával és az autonómia iránti igényükkel 

kapcsolatban már egyetértés van. A miniszterelnöki megbízott a magukat magyar 

nemzetiségűnek valló, de nem Magyarországon élő nem magyar állampolgárok 

kedvezményes honosítását lehetővé tévő törvény megalkotását elrendelő 2004. decemberi 

népszavazási kérdésre utalva megjegyezte: a „nem mellett kampányoló politikai elit” 

tartotta távol a társadalmat az urnáktól. A jelenről szólva Szili Katalin hitet tett „a 

szolidáris nemzetek” Európájának építése mellett, hogy a globális világban a kontinens 

újra tudja definiálni magát „abban a sokszínűségben, amit a keresztény Európa jelent. 

Csóti György, a KJI igazgatója köszöntőjében a határon túli magyarság jogvédelmének 

szükségességéről szólva a többi között arról beszélt, hogy a hét szomszédos ország közül 

háromban nem kell súlyos problémákkal szembesülnie az ottani magyarságnak. 

Szlovákiában és Romániában ezzel szemben szerinte súlyos a helyzetük, Ukrajnában pedig 

még a „fizikai létüket is veszélyeztetik”. Célként jelölte meg, hogy kollektív jogaikkal, 

köztük az anyanyelvhasználat jogával élni tudjanak a határon túliak.  
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Nem létező diszkrimináción és rendellenességeken lovagol a román 
diplomácia a magyar gazdaságfejlesztés kapcsán 

Bukarest újfent Budapest értésére adta, hogy nem egyezett bele a magyar kormány 

gazdaságfejlesztési programjának erdélyi végrehajtásába, amit a román hatóságok 

közreműködésével kellene lebonyolítani. A bukaresti G4media hírportál keddi cikke 

szerint minderről Marius Lazurca, Románia budapesti nagykövete beszélt egy hétfői 

magyarországi eseményen, amelyen részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes is. A 

portál által idézett diplomata a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Magyar-

Román Tagozata megalakulásának 20. évfordulója alkalmából Békéscsabán rendezett 

ünnepségen közölte: Románia szerint a két ország kormányainak óvatosságot, 

diszkriminációmentességet és az uniós szabályoknak való megfelelést kell tanúsítaniuk a 

másik állam területén végrehajtott gazdaságfejlesztés terén. „Kihasználom az alkalmat, 

Semjén kormányfőhelyettes úr jelenlétét Románia kormánya álláspontjának ismételt 

kifejezésére: a magyar kormány úgynevezett erdélyi gazdaságfejlesztési programjáról nem 

folytak előzetes, részletes tárgyalások a román kormánnyal, és nem képezi kétoldalú 

megállapodás tárgyát, ahogyan az természetes lenne. Ennek megfelelően ismét elmondjuk, 

hogy Románia nem adta beleegyezését ezeknek az intézkedéseknek a végrehajtására, ebből 

következően szorgalmazzuk, hogy a program csakis a román hatóságok közreműködésével 

valósuljon meg, átláthatóan és diszkriminációmentesen” – idézte a G4Media Marius 

Lazurca szavait. 

 

Érvénytelenítette a marosvásárhelyi bíróság a katolikus 
gimnáziumot újralétesítő miniszteri rendeletet 

A Marosvásárhelyi Táblabíróság pénteken első fokon érvénytelenítette a marosvásárhelyi 

II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium 2018-as újbóli létrehozását elrendelő 

miniszteri rendeletet. Az ítélet kivonatát a romániai bíróságok portálján közölték. A 

bíróság három olyan, 2018-ban hozott miniszteri rendeletet semmisített meg teljesen, 

amely az iskolára vonatkozik, és egy negyediket részben, amelyik az iskolára is vonatkozik. 

A megsemmisített rendeletek között van az iskolát létrehozó miniszteri rendelet mellett az, 

amelyik tavaly júniusban – amikor a katolikus gimnázium jogilag megszűnt – a Bolyai 

Farkas Gimnázium gyámságára bízta, valamint az, amelyik ideiglenesen Tamási Zsoltot 

bízta meg az intézmény vezetésével. Tamási Zsolt kinevezésének az ideiglenessége később 

megszűnt, mivel versenyvizsgán is elnyerte az igazgatói tisztséget. Az ítélet ellen a 

hivatalos kiközlés utáni 15 napban lehet fellebbezni. „El nem tudom képzelni, hogy milyen 

érvek mentén jutott erre a következtetésre a bíróság” – jelentette ki az MTI-nek adott 
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nyilatkozatában Tamási Zsolt. Hozzátette: várja, hogy megismerje az ítélet indoklását, de 

nem tartotta kétségesnek, hogy az intézmény fellebbez az ítélet ellen. 

 

Egységben az erő: aláírták a megállapodást a magyar pártok 

Az MKP, a Magyar Fórum és az Összefogás aláírta a parlamenti választás előtti 

együttműködésre vonatkozó megállapodást. A szövetséges pártok a Magyar Közösségi 

Összefogás nevű választási párt listáján mérettetik meg magukat. „Az MKP már az EP-

választás után megfogalmazta az egységben a jövő szlogenjét azzal a céllal, hogy 

valamennyi magyar párt egy listán induljon a jövő februári parlamenti választáson, ennek 

a jegyében zajlottak az elmúlt hónapok” – jelentette ki Menyhárt József. Az MKP elnöke 

szerint a három párt összefogásával egy hiteles magyar lista állt össze. Olyan személyek 

szerepelnek ezen a listán, akik a közösséget akarják szolgálni”– fogalmazott Menyhárt. 

Simon Zsolt kijelentette, a közös lista érdekében mind a három párt több 

kompromisszumot is kötött, de elveiket és értékeiket, egyik sem adta fel. „Kormányváltás a 

célunk, nem fogunk együttműködni a Smerrel, az SNS-szel, Kotleba és Harabin pártjával. 

NATO- és Európa-párti politikát kívánunk folytatni, olyan politikát, amely nem 

szövetkezik a rosszal, és olyat, amely miatt nem kell szégyenkeznie a szlovákiai 

magyaroknak”– jelentette ki. „Szlovákiában eddig azok a kormányok voltak sikeresek, 

amelyekben szerepet kaptak a magyarok. Ehhez a hagyományhoz szeretnénk visszatérni, 

és ahhoz a hagyományhoz, hogy a magyar pártok a jó oldalon állnak” – fogalmazott Mózes 

Szabolcs, az Összefogás elnöke, aki szerint az MKP, az Összefogás és a Magyar Fórum 

összefogásával komoly esély mutatkozik „egy jobb ország létrehozására, és arra, hogy az 

ellenzékkel közösen leváltsák a jelenlegi kormányt”. 

 

Vajdasági általános iskolások étkeztetését teszi lehetővé a 
nemzetpolitikai államtitkárság felújítási programja 

Potápi Árpád János nemzetpolitika államtitkár elmondta, hogy a Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága 6,5 millió forinttal támogatta a fejlesztést, amelynek 

köszönhetően a legkisebbek tízóraiját tudták biztosítani. Felhívta a figyelmet arra is, hogy 

az első-harmadik osztályban kísérleti jelleggel elindult a közétkeztetés, amelynek 

köszönhetően 65 meleg ételt tudnak naponta elkészíteni. Mint mondta: ez azért érdekes, 

mert a Vajdaságban, de Szerbiában sem bevett szokás az iskolai melegétkezetés. Kiemelte, 

hogy több iskolában is indult hasonló jellegű kezdeményezés, és reményét fejezte ki, hogy 

„a következő években közösen sikerül elérni, hogy a magyar iskolásoknál az iskolaotthonos 

ellátás megvalósuljon, és mindenhol meg tudjuk valósítani a közétkeztetést”. Ennek több 
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előnye is lenne - mutatott rá. A programnak köszönhetően a gyerekeknek nem kellene 

hazavinniük a leckét, az iskolában biztonságban lennének, és a délutáni óráikat is 

könnyebben megszervezhetnék, ezekre ugyanis otthon nem mindig van lehetőség. Potápi 

Árpád János a nemzetpolitikai államtitkárság jelenleg is folyó vajdasági programjairól 

szólva elmondta, hogy jelenleg is folyik az óvodafejlesztési program, ami felújításokat és új 

intézmények megépítését jelenti, emellett bölcsődéket is felújítanak és építenek. 

Mindezeken túl fejlesztik az általános iskolákat, a szakiskolákat és a középiskolákat, 

valamint jelenleg is folyik a szabadkai tanítóképző főiskola felújítása - fűzte hozzá az 

államtitkár. 

Vajdasági látogatása keretében az államtitkár folyamatban lévő fejlesztéseket tekintett 

meg, Kishegyesen pedig 100 ezer Ft értékű ajándékcsomagot – „Csodasarkot” – adott át a 

Nemzetpolitikai Államtitkárság Miénk a város nevű online játékán nyertes helyi 

kisiskolásoknak. 

 

Segélycsomagokat adott át és szűrővizsgálatokat szervezett a 
Katolikus Karitász a kárpátaljai Huszton 

Élelmiszercsomagokat adott át a Katolikus Karitász a nehéz helyzetben élő családoknak és 

egyedülálló időseknek a közeledő karácsony alkalmából szombaton Huszton, a szervezet 

orvosmissziója ingyenes szűrővizsgálatokat is végzett a városban. A huszti magyar 

iskolában szervezett segélycsomag-átadásról és egészségügyi szűrővizsgálatokról Écsy 

Gábor, a Katolikus Karitász országos igazgatója a sajtónak elmondta, hogy a nagy tiszai 

árvizek óta vannak jelen Kárpátalján segélyprogramjaikkal, amelyeket a helyi szervezeteik 

hajtanak végre. Jelenleg is nagyon sokan szorulnak a térségben támogatásra, mert 

képtelenek kifizetni a közüzemi szolgáltatások magas díjait, és megvásárolni a szükséges 

gyógyszereket - tette hozzá. Jelezte, a karácsonyi segélyakció keretében most Huszton 30 

rászoruló család kapott 10-10 kilogrammos, tartós élelmiszereket tartalmazó csomagot, 

míg az ádventi időszakban Kárpátalján a Karitász helyi szervezetei 320 családnak 

juttatnak hasonló adományt. 

 

Orbán Viktor: Legyen ismét a világ közepe Baranya és Szlavónia! 

Össze kell kapcsolni Horvátországot és Magyarországot, hogy Szlavónia és Baranya megye 

ismét a világ közepe, irigyelt térség lehessen – mondta Orbán Viktor miniszterelnök 

Eszéken, ahol horvát kollégájával, Andrej Plenkoviccsal átadta a Horvátországi Magyar 

Oktatási és Művelődési Központ diákotthonát. Orbán Viktor a megnyitón kiemelte, egy 

évszázada Szlavónia és Baranya megye a leggazdagabb részei közé tartoztak országaiknak. 
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A kormányfő kifejtette: ha megkérdeznek egy ott élő horvátot, azt mondja, Horvátország 

északi szélén él, és ha megkérdeznek egy baranyai magyart, ő azt mondja, Magyarország 

déli szélén él. Olyan emberek és közösségek, akik azt hiszik, hogy valaminek a szélén élnek, 

sosem lesznek sikeresek, csak az az ember lehet sikeres, aki azt gondolja, hogy ahol ő él, az 

a világ közepe – jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint nem lehet, hogy ha 

egyszer valamire képesek voltunk a történelem során, azt ne tudnánk megismételni. Hogy 

újra sikeres legyen ez a térség, össze kell kapcsolni országainkat, mert „ha elszigeteltek 

maradunk, sikertelenek leszünk” – fogalmazott a miniszterelnök. Orbán Viktor elmondta 

azt is: ha Horvátország végre belép a schengeni övezetbe, az utolsó akadály is elhárul, 

Magyarország és Horvátország között szabad lesz az átjárás a kultúra, a sport, az üzleti és 

politikai kapcsolatok előtt is. Majd arról beszélt, hogy mindez lehetséges, és ha 

Horvátországnak marad a mostani elkötelezettségű kormánya még tíz évig, és 

Magyarországnak is marad nemzeti kormánya még tíz évig, akkor a térségben egész más 

világ lesz. Az eseményen Andrej Plenkovic horvát kormányfő úgy fogalmazott: minkét 

ország kötelessége, hogy saját politikájában és rendszerében előremozdítsa és ápolja 

mindazt, amit meg lehet őrizni a két országban élő nemzeti kisebbség identitásában, 

kultúrájában, oktatásában és hagyományaiban. 

 
 

 

H
o
rv
á
to
rs
zá
g

 


