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Átadták a Külhoni Magyarságért Díjat 

Az idén kilenc határon túli magyar szervezet és személyiség kapta meg a Külhoni 

Magyarságért Díjat, amelyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Répás Zsuzsanna 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár adott át az augusztus 20-i állami ünnepen 

hétfőn, a Parlament Delegációs termében. Semjén Zsolt ünnepi beszédében hangsúlyozta, 

hogy a díjazottak az egyetemes magyarság megmaradását szolgálják, tevékenységük 

példaként szolgál. Munkájukat a magyarság mellett az egész emberiség érdekében végzik. 

„Nekünk, magyarországi politikusoknak példát adnak magyarságból és megmaradni 

akarásból” - fogalmazott a miniszterelnök-helyettes. Az ünnepségen a horvátországi 

Csúzán működő Csárdás Ifjúsági Tánccsoport nevében Fica János elnök vette át a 

kitüntetést azért a szerepért, amelyet a tánccsoport a drávaszögi néptánchagyomány 

felelevenítése, ápolása és a horvátországi magyarság közösségi életében játszik. A jelenleg 

mintegy 2300 árva nevelésével és oktatásával foglalkozó Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

nevében az alapító Böjte Csaba édesanyja, Böjte Julianna vette át az elismerést. Gulácsy 

Lajos református püspök, a kárpátaljai magyarság fennmaradása, a református 

egyházközösség vallási, karitatív és oktatási életének szervezéséért kapta meg a díjat. A 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) kisiskolásoknak szóló folyóirata, az 

ötezer példányban megjelenő Irka című gyermeklapnak odaítélt díjat Punykó Mária 

főszerkesztő vette át. Karna Margit öt évtizedes munkásságáért kapta meg a díjat. A 

színművész a szabadkai Népszínház meghatározó egyénisége volt, a „szép beszéd 

királynőjeként” is emlegették. Az 1868-ban megalakult legrégebbi vajdasági magyar 

kultúregyesület, a Kúlai Népkör Magyar Művelődési Központ a magyar kultúra, a zene, a 

tánc és az ének hagyományainak ápolásért részesült a díjban. Az erdélyi Magyar Ifjúsági 

Tanács (MIT) kitüntetését Bozsó Imre Lehel elnök vette át a romániai magyar ifjúsági 

szervezeteket összefogó ernyőszervezet nevében. Díjazott lett a Marosvásárhelyi Magyar 

Diákszövetség, az erdélyi városban tanuló magyar hallgatók érdekvédelmi szervezete. 

Posztumusz kapta meg a Külhoni Magyarságért Díjat Szénássy Zoltán, a 86 éves korában 

tavaly elhunyt révkomáromi gimnáziumi tanár, helytörténész. 

 

Semjén: a nemzetegyesítés a Szent István-i mű folytatása 

Szent István nem pusztán a kereszténységet és az európaiságot honosította meg, hanem 

ezzel azonos hangsúllyal a szuverén magyar államot – mondta ünnepi beszédében Semjén 

Zsolt miniszterelnök-helyettes Diósdon vasárnap. „A Szent István-i életmű jelentése a 

szuverén magyar állam melletti elköteleződés és a kereszténységhez és az európaisághoz 

való ragaszkodás” – mutatott rá a nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

Semjén Zsolt beszédében kulcsfontosságúnak nevezte a megmaradás szempontjából a 

Szent István-i mű aktualizálását, s mint mondta, a nemzetegyesítés ennek az örökségnek a 

folytatása. Semjén Zsolt hangsúlyozta: egy létszámában kis nép számára csak akkor van 

esély a megmaradásra, ha minden tagjában benne él a tudat, hogy érdemes és büszkeség 
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ehhez a nemzethez tartozni, s „elsődleges kötelességünk az egyetemes emberiséggel 

szemben a saját magyarságunk megőrzése, kimunkálása és felmutatása”. 

 

Băsescu: köszönöm a magyaroknak! 

Megköszönte a hétvégén Traian Băsescu tisztségéből felfüggesztett államfő a 

magyaroknak, hogy nem hagyták magukat bevonni a politikai játszmákba, és nem vettek 

részt a menesztéséről szóló népszavazáson. Băsescu minderről székelyföldi látogatása 

során beszélt: a felfüggesztett államfő feleségével érkezett Kovásznára néhány napos 

szabadságra, székelyföldi körútja során pedig a Szent Anna-tóhoz és Marosfőre is 

ellátogatott. Băsescu leszögezte, értékeli, hogy a magyarok megértették: az állam vezetését 

törvénytelen módon „fejezték le”, valamint azt, hogy az országnak stabilitásra van 

szüksége. A politikus szombaton, a marosfői ortodox kolostorban tett látogatását követően 

úgy vélte, Hargita és Kovászna megye gazdasága a nacionalizmus miatt nem tudott kellő 

mértékben fejlődni, és leszögezte: néhány jelentősebb befektetés mind a térségben élő 

románok, mind a magyarok számára kedvező hatásokkal járna. Rámutatott: minden 

politikusnak gondját kell viselnie a Romániában élő kisebbségeknek, és hangsúlyozta: a 

két megyében élő románoknak nem kell frusztráltnak lenniük azért, mert a magyarokat is 

megszólította. „Amikor a magyar kisebbség képviselőihez szóltam, ezt azért tettem, mert 

egy olyan vidéken voltam, amelyen ők alkotják a többséget. A románoknak nem kell 

frusztráltnak lenniük egy román állampolgárságú, román nemzetiségű, keresztény és 

ortodox elnök miatt. A kisebbségiekre mindig vigyázni kell, és ez minden politikus 

feladata. Meg kell győznünk a kisebbségieket, hogy ugyanúgy bízunk bennük, mint 

nemzettársainkban” – hangsúlyozta Traian Băsescu, aki nem volt hajlandó kommentálni 

Kőszegi Zoltán fideszes országgyűlési képviselő múlt hétvégi, az EMI-táborban tett 

kijelentését, miszerint Magyarország néhány éven belül revíziós követeléseket támaszthat 

Romániával szemben. 

 

A Sapientia egyetem román állami támogatásában bízik Németh 
Zsolt 

A magyar állami támogatással működő Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem épülő 

kolozsvári székházát látogatta meg vasárnap délután Németh Zsolt, a magyar 

külügyminisztérium parlamenti államtitkára. A félkész épület tetején tartott rögtönzött 

sajtótájékoztatón az államtitkár abbéli reményét fejezte ki, hogy a Sapientia 

fenntartásában a magyar állami támogatás csökkenhet és a román állam is részt vállal a 

felsőoktatási intézmény finanszírozásában. Németh Zsolt emlékeztetett: a román és a 

magyar állam abban állapodott meg, hogy amint az egyetem végleges akkreditációja 

megtörténik, a román állam is mérlegelni fogja a finanszírozás lehetőségét, és 

bekapcsolódik a finanszírozásba. Hozzátette: az egyetem az idén megkapta a végleges 
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akkreditációt. „Bízom benne, hogy a közeljövőben napirendre tudjuk venni ezt a kérdést” - 

jelentette ki. Román újságírók kérdésére válaszolva Németh Zsolt elmondta, hogy 

Magyarországon három egyetemen folyik román nyelven is képzés, és a magyarországi 

román és a romániai magyar közösség számbeli különbsége ellenére, ha kétoldalú 

megegyezés születik erről, a magyar állam kész akár magyarországi román tannyelvű 

magánegyetemeknek is támogatást nyújtani. 

 

Emil Boc polgármesterrel tárgyalt Kolozsváron Németh Zsolt 

Magyarország támogatja Kolozsvárt abban a törekvésében, hogy 2020-ban Európa 

kulturális fővárosa legyen - jelentette ki Németh Zsolt, a magyar külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára szombaton Kolozsváron azt követően, hogy Emil Boc 

polgármesterrel, korábbi miniszterelnökkel tárgyalt. A félórás tárgyalás utáni rögtönzött 

sajtótájékoztatón Németh Zsolt méltatta az Emil Boc által miniszterelnökként elvégzett 

munkát, és hozzátette, most is fontosnak tartja, hogy Romániában az európai normákon 

nyugvó stabilitás jöhessen létre. Titus Corlățean külügyminiszter napokban tett 

nyilatkozatával kapcsolatban, amely szerint a magyarországi román kisebbség helyzete 

rosszabb, mint a romániai magyarságé, Németh Zsolt fontosnak tartotta, hogy mindkét 

országban biztosítsák a kisebbségek jogait. Hangsúlyozta, a két nép egymás iránti tisztelete 

és a párbeszéd jelenthet megoldást a vitás kérdésekre. „Azt szeretném kérni a 

külügyminiszter úrtól, tiszteljen meg bennünket azzal, hogy párbeszédet folytatunk, és ne 

egyoldalú üzeneteket fogalmazzon meg a médián keresztül” - jelentette ki Németh Zsolt. 

Emil Boc polgármester megköszönte Németh Zsolt jelenlétét a Kolozsvári Magyar Napok 

rendezvénysorozatán. Elmondta, a beszélgetés során leltárt készítettek az elmúlt években 

elvégzett munkáról. Újságírói kérdésre hozzátette, a beszélgetésen nem került szóba a 

kolozsvári többnyelvű feliratozás kérdése. Emil Boc úgy vélte, Kolozsvár erőteljes 

multikulturális jellege a város számára nagy előnyt jelent, és ennek a haszna a jövőben 

meg fog mutatkozni. „Itt a városunkban kicsiben Európa példáját mutathatjuk fel” - 

jelentette ki Emil Boc. 

 

Véget értek a Kolozsvári Magyar Napok 

Nehéz lesz felülmúlni jövőre az idei rendezvénysorozatot – a szervezők állítása szerint 

minden előzetes várakozásukat felülmúlta a harmadik Kolozsvári Magyar Napok sikere. 

Míg tavaly nyolcvanezerre becsülték a fesztivál látogatóinak számát, idén csak a főtéri 

koncerteken vettek részt ennyien, hiszen valamennyi húszezres közönség előtt zajlott – 

nyilatkozta a Krónikának Szabó Lilla, a rendezvénysorozat programigazgatója a 

záróünnepséget megelőzően. A programigazgató ugyanakkor arról számolt be, hogy 

lényegesen élénkebb volt a román közösség érdeklődése a rendezvények iránt, és a román 

média is nagyobb teret szentelt az eseménynek. A szervezők úgy tudják, nemcsak a román 

közönség számára fenntartott programokon, hanem a Farkas utcai fesztiválutca 

eseményein, de még a főtéri koncerteken is a résztvevők mintegy tizede a kolozsvári román 
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lakosság köreiből került ki. „Elértük a célunkat, azt, hogy létrehozzunk egy színvonalas 

magyar fesztivált nyáron a kincses városban” – fejezte ki elégedettségét Szabó Lilla.  

 

Kelemen: lesz autonómia 

A romániai magyar közösség által kért autonómia nem elszakadást jelent, az nem a román 

állam egysége ellen irányul, és bár az alkotmány jelenleg nem teszi lehetővé, az 

alaptörvény is módosítható – jelentette ki a hétvégén Kovászna megyei látogatása során 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. A szövetségi elnököt arról kérdezték, hogyan 

kommentálja Traian Băsescu felfüggesztett államelnök kijelentését, miszerint a 

székelyföldi autonómia megvalósítását nem teszi lehetővé az alkotmány. Kelemen Hunor 

kifejtette „az alkotmány módosítható, és módosítjuk is. Az autonómia nem elszakadást 

jelent, az a magyar közösség olyan óhaja, amely egyszer megvalósul”. A szövetségi elnök 

Traian Băsescu székelyföldi látogatása kapcsán megjegyezte: jó lenne, ha más román 

politikusok is ellátogatnának a térségbe, hogy megismerjék a magyarokat, és megértsék: 

nem az ország ellenségei. 

 

Augusztus 20.: Párkányban ünnepelt az MKP 

A Magyar Koalíció Pártja szombat este a Párkányi Művelődési Házban nagyszabású 

ünnepségen emlékezett meg a magyar államalapításról. A párt járási elnöke, Szigeti László 

köszöntőjében hangsúlyozta: minden magyarnak kötelessége, hogy emlékezzen azokra, 

akik 1000 évvel ezelőtt azon fáradoztak, hogy erős nemzetté formálják a magyarságot. 

Berényi József pártelnök ünnepi beszédében kiemelte: István király jó időben jó döntést 

hozott, s a kor szellemében olyan modern államigazgatást hozott létre, amely nemcsak a 

magyaroknak, hanem a Kárpát-medence valamennyi nemzetének oltalmat nyújtott. „A 

magyarságnak megfelelő bölcsességgel és bátorsággal kell újrafogalmaznia önmagát, és 

megmaradása érdekében olykor nehéz döntéseket hoznia, mint ahogy ezt István király 

tette“ – hangoztatta. A pártelnök hangsúlyozta: új magyar egység megteremtésére van 

szükség. Olyan közösséggé kell formálódni, amely el tudja érni, hogy a rossz  törvények 

megváltozzanak, s az önkormányzatiság politikáját felvállalva és hangoztatva küzd a 

magyarság érdekeiért - fűzte hozzá Berényi. 

 

A VMSZ nem csatlakozik a Canak által meghirdetett autonomista 
fronthoz 

Pásztor István, a VMSZ elnöke kijelentette, pártja nem csatlakozik ahhoz az autonomista 

fronthoz, amelyet a Vajdasági Szociáldemokrata Liga elnöke, Nenad Canak hirdetett meg. V
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„Több okból sem csatlakozunk. A „front” beásást is jelent, s hát egy sáros lövészárokba 

beásva magunkat, ahonnan mindenki mindenkire lőne, nem oldanánk meg semmit. 

Azután, ez a kezdeményezés emlékeztet Churchill azon maximájára, miszerint 

amennyiben valamit nem tudunk vagy nem akarunk megoldani, egy bizottságot kell 

létrehozni, amely e probléma megoldását majd a végtelenségig elhúzza” – nyilatkozta 

Pásztor. A VMSZ úgy véli, a front, amely valamiféle háborús állapotokra utal, nem juttat 

közelebb a megoldáshoz – szögezte le Pásztor. Előzőleg Pásztor Bálint parlamenti 

képviselő, frakcióvezető hangsúlyozta, hogy nem világos még számára, hogy pontosan mit 

értenek az autonomista front alatt, de hozzátette, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség az 

autonómiával kapcsolatos állásfoglalását évek óta nem változtatta. Mint mondta, pártja 

számára mindegy, hogy az autonómiát a Demokrata Párt vagy a Szerb Haladó Párt 

harcolja ki, az a fontos, hogy Vajdaság megkapja, ami jár neki. „Készek vagyunk 

együttműködni mindazokkal, akiknek fontosak Vajdaság érdekei, de azt gondolom, hogy 

most nem a nagy konfrontációknak van itt az ideje, mert azok nem segítenek. Nem a nagy 

szavak kellenek, hanem racionálisnak kell lenni, s elősegíteni a párbeszédet a köztársaság 

és a tartomány között” – nyilatkozta Pásztor Bálint. 

 

Ismét meggyalázták a vereckei emlékművet 

Ismeretlen tettesek újból meggyalázták a honfoglalási emlékművet a Vereckei-hágón, a 

magyarokra nézve sértő feliratokat mázolva az emlékjelre. Az emlékmű megrongálását 

még augusztus 11-én fedezte fel egy turistacsoport. A látogatókat a „Halál a magyarokra” és 

az „Ez itt Ukrajna” feliratok, valamint ugyancsak az emlékjel oldalára pingált, stilizált 

önkényuralmi jelképek fogadták. Másfél éven belül ez már az ötödik támadás volt a 

magyar emlékmű ellen. Tavaly februárban a szélsőséges Szvoboda Párt Kárpátalja megyei 

szervezetének három vezetője rongálta meg az emlékművet, majd alig egy hónappal 

később ugyancsak ukrán nacionalisták fehér festékkel horogkereszteket mázoltak az 

emlékműre. Tavaly augusztusban, az ukrán függetlenség napján ukrán állami címert 

szereltek a tetejére. Idén áprilisban az emlékmű felületének nagy részét ukrán nemzeti 

színűre, azaz kék-sárgára festették. Ennek a rongálásnak a nyomait alig egy hónapja 

tüntették el kárpátaljai és magyarországi önkéntesek. A honfoglalási emlékmű 

meggyalázását közös nyilatkozatban ítélte el a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) és az Emberi Méltóság Tanácsa (EMT), felszólítva az ukrán hatóságokat, hogy 

tegyenek meg mindent az emlékmű elleni támadások megszüntetése érdekében. A 

vereckei emlékművet az augusztus 20-i nemzeti ünnepre való tekintettel gyorsított 

ütemben tisztították meg Magyarország ungvári főkonzulátusának a szervezésében – 

közölte Bacskai József ungvári magyar főkonzul szombaton. 
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„…mint hordót az abroncs…” 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Aknaszlatinán, a római katolikus 

templom kertjében felállított Szent István-szobornál tartotta augusztus 20-i központi 

ünnepségét. A megemlékezésen Kovács Miklós, a KMKSZ elnöke Szent István államalapító 

tevékenységét méltatva úgy fogalmazott, hogy a nyugat-európai történelem kevés szent 

királyt ismer, jóllehet az uralkodókat igyekeztek olyan szellemben nevelni, hogy védjék a 

hitet és erkölcsösek legyenek. Ezt azonban csak ritkán sikerült megvalósítani, mert a 

politikát, a hatalomgyakorlást nagyon nehéz a magasabb erkölcsi követelményekkel 

összeegyeztetni – tette hozzá. Hasonlóképpen nehéz érvényesíteni az államigazgatásban a 

nemzetmegtartás elvét, pedig a nemzet összekapcsolódik az állammal, amely mint hordót 

az abroncs, úgy tartja össze a nemzeti közösséget – fogalmazott. Az ukrajnai magyarság 

helyzetére utalva a KMKSZ-elnök hangsúlyozta: „Nekünk olyan körülmények között kell 

megőrizni nemzeti közösségünket, hogy az állam, amelynek a területén élünk, sokszor 

ellenségesen viselkedik velünk szemben, sőt gyakran még az elemi törvényességet sem 

tudja érvényesíteni a saját területén. Ám nekünk voltak szent királyaink, akiknek sikerült 

ezer éven át megtartaniuk a magyarságot, s az ő példájukat követve Kárpátalján is mindent 

meg kell tenni annak érdekében, hogy fennmaradjon a magyar nemzet mint szervezett 

értékhordozó közösség.” 

 

Balog Zoltán: két államuk van a határon kívül élő magyaroknak 

A határon kívül élő magyarok számára a nemzetük államának és az otthonuk államának 

egyaránt jó államnak, jó gazdának kell lennie - fogalmazott vasárnap ünnepi beszédében 

az emberi erőforrások minisztere Lendván. Balog Zoltán a muravidéki magyarság 

központjában az államalapítás ünnepéhez kapcsolódóan részt vett a Szent Korona-

körmeneten, majd a Szent István-szobor megkoszorúzása alkalmából tartott ünnepi 

megemlékezésen, de találkozott a szlovén kulturális miniszterrel és a magyarság 

képviselőivel is. Ünnepi beszédében arra utalt, hogy a határokon kívül élő magyarok 

számára pluszt kell jelentenie annak, hogy „két államuk van”, ez nem okozhat hátrányt 

számukra. Nemzetpolitikai cél, hogy mindkét állam „jó állam” legyen számukra, mert azt a 

nagy átalakulást, amire a válság Magyarországot és egész Európát kényszeríti, csak „jó 

államok” tudják végrehajtani - fogalmazott Balog Zoltán. A miniszter látogatása keretében 

találkozott a muravidéki magyar önkormányzati vezetőkkel, a nemzetiségi kulturális 

intézmények és civil szervezetek irányítóival, valamint Ziga Turk szlovén oktatási, 

tudományos, kulturális és sportminiszterrel. A miniszteri megbeszélésekről szólva 

kifejtette: Ziga Turk felvetette, hogy szeretnék, ha a Magyarországon élő szlovének minél 

komolyabb támogatást és elismerést kapnának. Balog Zoltán hozzátette: egyetértettek 

abban, hogy nem szabad megengedni „a hangulatkeltést az őshonos nemzetiségek ellen a 

szociális válság ürügyén”. Sajnos, ilyen hangokat hallani ugyanis Szlovéniában - bár nem a 
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hivatalos szervektől -, ennek ellent kell állni, „meg kell védeni a magyarok becsületét 

Szlovéniában és a határon kívüli nemzetrészek esetében”. 

 

Kétnyelvű útjelző táblákat helyeztek ki Burgenlandban 

Kétnyelvű közúti útjelző táblákat helyeztek ki a burgenlandi magyar, illetve horvát 

népcsoport lakta kétnyelvű településeken. A módosított osztrák népcsoport-törvény 

Burgenlandban már nemcsak kétnyelvű helységnévtáblákat ír elő a kétnyelvű 

településeken, hanem a kétnyelvű községekre utaló, kereszteződésekben, körforgalmakban 

irányt jelölő kétnyelvű táblákat is. A tartományban 25 ezer euró költséggel összesen 51 

településen - 47 horvát ajkú és négy magyarok lakta községben - helyeztek ki útjelző 

táblákat, elsősorban másodrendű utakon, illetve magukban a községekben. Magyar-német 

kétnyelvű táblákat Felsőpulyán, Őriszigeten, Felsőőrön és Alsóőrön használnak.  
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