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Semjén: a magyarságnak minden oka megvan a büszkeségre  

A nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes szerint a magyarságnak vissza kell 

szereznie önbecsülését, mert minden oka megvan arra, hogy büszke legyen magára. Erről 

Semjén Zsolt beszélt a Mi magyarok látogatóközpont és kiállítás megnyitóján a fővárosi 

Magyarság Házában október 22-én. Semjén Zsolt úgy fogalmazott: évtizedeken keresztül 

politikai megrendelésre a magyar nemzet értékeit megpróbálták relativizálni. 

Megpróbálták belénk sulykolni, hogy bűnös nemzet vagyunk a történelmünket tekintve, s 

a magyar termékek nem olyan jók, mint a külföldiek. Semjén Zsolt azt mondta: akkor van 

megmaradás, ha a nemzet minden tagjában él a tudat, érdemes és büszkeség a 

magyarsághoz tartozni. Az a feladat, hogy a nemzet önbecsülését kifejlesszük saját 

magunkban, és ezt a legfogékonyabb korban kell kezdeni, a tizenévesek körében - mutatott 

rá. Szerinte a kiállításnak - amely a magyar nyelvre helyezi a hangsúlyt - a legfontosabb 

üzenete, van ok arra, hogy büszkék legyünk a nemzetünkre és ez a nemzet 

megmaradásának a fundamentuma. Lélfai Koppány, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. 

vezérigazgatója kiemelte: a most megnyíló látogatóközpont hiánypótló és egyedi 

kiállításnak ad otthont. Úgy mutatja be a magyarság értékeit, a Kárpát-medence kincseit 

és a magyarság által elért szellemi teljesítményeket, hogy hatni akar elsődlegesen a 21. 

századi számítógépes és mobil kultúrát saját nyelvén beszélő fiatal generációra. A kiállítás 

vezérvonala a Kosztolányi Dezső által legszebbnek tartott tíz magyar szó: a láng, a gyöngy, 

az anya, az ősz, a szűz, a kard, a csók, vér, a szív és a sír. Ezek mentén és a kapcsolódó 

gondolatkörön, tudományterületen keresztül vezetik végig a látogatókat a magyarság 

történetén, új látásmódot is kínálva egyúttal arról, mit jelent magyarnak lenni. 

 

Megkezdődött a külhoni magyar szakképzés éve-program 
előkészítése 

Külhoni szakiskolai vezetőkkel és szakemberekkel egyeztetett Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a külhoni magyar szakképzés éve programról 

Budapesten, múlt hét hétfőn. A Nemzetpolitikai Kutatóintézet által szervezett egyeztetésen 

feltárták a külhoni magyar szakképzés problémáit. A megbeszélésen javaslatok születtek a 

külhoni szakképzés megújítása, hatékonysága és versenyképessége érdekében szükséges 

lépésekről, megalapozva ezzel az államtitkárság jövő évi tematikus programjának, a 2015 a 

külhoni magyar szakképzés évének az alapjait, irányait. Az államtitkár még júliusban 

jelentette be, hogy a Kárpát-medencei szakképzés lehet a következő év központi programja 

az óvodák, kisiskolák és a tehetséggondozás után. Potápi Árpád beszédében akkor 

kiemelte: fontos, hogy a szakképzés területén meglévő Kárpát-medencei együttműködést 

még jobban összehangolják, a kapcsolatrendszert megerősítsék. 
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Főhajtás az ’56-os hősök előtt 

Erdély-szerte megemlékeztek csütörtökön az 1956-os magyar forradalom évfordulójáról, a 

legtöbb városban előadásokkal, koszorúzásokkal és fáklyás felvonulásokkal hajtottak fejet 

a hősök előtt. Nem elég a kommunista diktatúrát elítélni: az erdélyi magyarságnak újra 

kell építenie azokat az intézményeket, amelyek az 1956-os magyar forradalmat követő 

megtorlásnak estek áldozatul – hangoztatta Kelemen Hunor, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke és államfőjelöltje csütörtökön Csíkszeredában, 

ahol a városi önkormányzat és a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Hargita megyei 

szervezetének 56-os megemlékezésén mondott beszédet. „A múlt örökségétől addig nem 

szabadulhatunk, amíg például a Bolyai Egyetemet, amely az 1956-os forradalom egyik 

romániai áldozata, és annak szellemiségét nem lehet visszaállítani” – mutatott rá a 

politikus. A Szakszervezetek Művelődési Házában tartott megemlékezésen az RMDSZ 

elnöke kiemelte: a magyaroknak, bárhol is éljenek a Kárpát-medencében, október 23. 

ünnep, a szabadságért vívott forradalom ünnepe. „A nemzetnek közös törekvéseiben 

egységesnek kell lennie, mert a történelem bebizonyította, mi csak magunkra 

számíthatunk. Közös törekvésünk, hogy a magyar nemzet Európában sikeres és tiszteletre 

méltó nemzet legyen” – jelentette ki az RMDSZ államfőjelöltje a csütörtök esti csíkszeredai 

megemlékezésen. Kelemen Hunor délután megkoszorúzta a Gloria Victis emlékművet a 

csíkszeredai 1956-os téren. Az 56-osok szövetsége, a város és a magyar főkonzulátus közös 

megemlékezésén Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) elnöke, Zsigmond Barna, Magyarország csíkszeredai főkonzulja 

is koszorúzott. 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt államfőjelöltje Snagovban megkoszorúzta Nagy 

Imre emlékoszlopát. Szilágyi az 1956-os magyar és az 1989-es romániai forradalom között 

vont párhuzamot. Nagy Imre emlékműve előtt arra emlékezünk, hogy létezett olyan 

magyar hazafi, aki a kommunizmussal szakítva egy jobb, szabadabb jövőt kívánt a 

magyaroknak és a térség népeinek. A szabadság egyetemes gondolata mindmáig összeköti 

a románokat és a magyarokat: történelmünkben sokkal több a közös vonás, mint a 

különbség, és ezt meg kell becsülnünk” – hangsúlyozta az EMNP politikusa. Kifejtette: az 

erdélyi magyarok 90 éve vannak a szabadságharc állapotában. „Meg kell küzdenünk a 

teljes értékű emberi létért, magyarként, erdélyiként, katolikusként vagy reformátusként. 

Nagyjaink emléke arra kötelez bennünket, hogy ezt a harcot folytassuk, és akkor, amikor 

Erdély felemeléséről, Erdély európai csatlakozásáról beszélünk, akkor Nagy Imre 

emlékműve mellett joggal mondhatjuk, hogy magyarok, románok, szászok, Erdély népei 

közösen kell dolgozzanak, össze kell fogjanak Erdély európai jövőjéért” – mondta az 

EMNP jelöltje. 
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Szepsiben tartotta központi rendezvényét az MKP 

1956 üzenete a felvidéki magyarság számára az, hogy van értelme szabadságáért, önmaga 

megmaradásáért küzdenie - jelentette ki Berényi József, a Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) elnöke Szepsiben, a párt az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából tartott 

központi megemlékezésén. Az MKP elnöke a megemlékezésen leszögezte: az 1956-os 

forradalom megmutatta, hogy a szabadságért mindig van értelme szót emelni és 

áldozatokat vállalni. „A szabadság ott kezdődik ahol a félelem véget ér” - idézte beszédében 

Bibó István szavait a párt elnöke. Hozzáfűzte: a felvidéki magyarság pedig akkor lesz 

szabad, ha a hatalom majd nem azt keresi, hogy miképpen vegye el tőle szabadságjogait, 

addig pedig különösen fontos, hogy 1956 továbbra is erőt adjon a közösségnek, s 

bizonyítsa, hogy érdemes és jó magyarnak lenni. Berényi rámutatott: 1956 azért is 

rendkívüli jelentőségű volt a magyar nép számára, mert azzal a magyarság ismét kivívta a 

világ tiszteletét és „tisztára mosta magát az utolsó csatlós” szerepéből, amelyet a második 

világháború után kényszerítettek rá. Berényi felidézte, hogy 1956-ban Magyarország nem 

kapott segítséget nemzetközi segítséget. „A tanulság számunkra az, hogy mindig csak 

önmagunkra számíthatunk” – hangoztatta Berényi, aki szerint ennek tanulsága a felvidéki 

magyarok számára, hogy a helyi közösségnek elsősorban önmagát kell erősítenie. „Keresni 

kell az egymáshoz vezető utakat, nem a megosztás a megoldás számunkra, hanem az 

összefogás és a közös megoldások keresése” – szögezte le az MKP elnöke. 

 

A négy évvel ezelőttinél is nagyobb győzelmet aratott a Magyar 
Összefogás 

A Magyar Összefogás lista a szavaztok több mint 90 százalékát szerezte meg a vasárnapi 

magyar nemzeti tanácsi választásokon, jelentette be nem hivatalos adatok alapján Pásztor 

István. A listát támogató Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a szavazatok 98 százalékos 

feldolgozása után vasárnap késő este nyilatkozott a sajtónak. Közlése szerint az összesen 

35 mandátumból 31 a Magyar Összefogásé lesz, a VMDK-Csonka Áron lista kettő, a 

Másként Magyarságunkért-Fodor László lista egy és a Magyar Liga–Új Magyar 

Alternatíva–Vass Tibor lista szintén egy mandátumot szerzett a választáson. Ez azt jelenti, 

hogy a Magyar Összefogás hárommal növeli mandátumainak számát az MNT-ben. „A 

nagyarányú kitüntető siker annak is betudható, hogy a listán szereplők mögött milyen 

életút szerepel” – mondta Pásztor. A választások során felmerül gondokról szólva 

elmondta, sokan a szavazóhelyen szembesültek azzal, hogy nem szerepelnek a kisebbségi 

választói névjegyzéken. Szavai szerint mintegy 3000 ember járt így, a legkirívóbb esetnek 

pedig a Magyar Összefogás listán szereplő egyik jelölt esete, aki nem lehetett volna jelölt, 

ha nem szerepel a választói névjegyzéken, mégsem tudott szavazni. „Indítványozni fogjuk 

a minisztériumnál, hogy vizsgálják ki, mindez hogyan történhetett, hogy ez ne 
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ismétlődhessék meg, s hogy okuljunk a történtekből. Reméljük, hogy csak technikai 

mulasztásokról van szó és nem másról” – jelentette be Pásztor István, s hozzátette, 

nagyrészt olyan személyekről van szó, akik igazolni tudják, négy évvel ezelőtt részt vettek a 

magyar nemzeti tanácsi választáson. Hajnal Jenő, a Magyar Összefogás listavezetője a 

szabadkai Magyar Házban megtartott sajtótájékoztatón köszönetet mondott a listát 

támogató VMSZ-nek és a választóknak is. „A felelősség nagy, a bizalmat ki kell érdemelni, 

mi pedig mindent meg fogunk tenni, hogy ez a közösség lélekben, szellemiségében, 

identitásában és mindabban megerősödjön, ami a szülőföldjéhez köti” – fogalmazott 

Hajnal Jenő, majd leszögezte, az új összetételű MNT mindent megtesz majd annak 

érdekében, hogy a kitűzött célokat meg is valósítsák. A nemzeti tanácsi választások 

hivatalos végeredményét legkésőbb csütörtökig kihirdetik. 

 

Pásztor: Igenis van erő a vajdasági magyar közösségben 

Az 58 évvel ezelőtti események beépültek a köztudatba, a „zsigerekbe” – hangsúlyozta 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke csütörtökön Szabadkán, az 1956-os 

forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen, hozzátéve, 

hogy „politikai, közéleti, értékrendbeli értelemben ma is 1956-ból táplálkozunk”. 

Megkerülhetetlen feladatnak nevezte, hogy ezt a „zsigeri tapasztalatot generációról 

generációra továbbvigyük”. Úgy fogalmazott: 58 évvel ezelőtt a szabadságvágy „teremtett a 

népből nemzetet, a szabadságvágy volt a közös nevező, amely felülírta a különbségeket”. 

„Azért gyűltünk össze, hogy a múlt előtt tisztelegjünk, hogy az eszményt újra 

megerősítsük, és azért is, hogy önvizsgálatot tartsunk, és megfogalmazzuk – közösen és 

mindenki magának –, mi a dolgunk ma, a szabadság napján” – fogalmazott a legnagyobb 

délvidéki magyar párt elnöke. Hozzátette, hogy az emlékezés mellett számot kell vetni 

azzal is, hogy a magyar nemzet, illetve a vajdasági magyar közösség hol áll most a 

szabadságvágy kérdésében. Ezen a napon ugyanis nemcsak a múlttal, hanem a jelennel és 

a belátható jövővel is foglalkozni kell – tette hozzá. „Lehet azt mondani – és igaz is –, hogy 

az a helyzet, amiben ma vagyunk, merőben különbözik attól, amiben 1956-ban voltunk. De 

az is igaz, hogy az alapállás ugyanaz, mert újra és újra meg kell fogalmaznunk a 

szabadságvágyunk tartalmát, és ehhez a tartalomhoz erőt kell teremtenünk, ehhez a 

tartalomhoz akaratot kell teremtenünk, és ehhez az akarathoz elszántsággal eredményt 

kell párosítanunk” – taglalta Pásztor.  

 

Porosenko Blokkja nyert az exit poll szerint 

Az egyik első exit poll felmérés eredménye szerint az ukrán elnök, Petro Porosenko 

Blokkja nyerte a vasárnap megrendezett előre hozott parlamenti választást Ukrajnában, 
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összességében pedig az ország európai közeledését támogató erők sikerét hozta a voksolás. 

Az urnazárás után közzétett adatok alapján az államfő mögött álló pártszövetség a 

szavazatok 23,2 százalékával végzett az első helyen. A második legtöbb voksot, a 

szavazatok 20,7 százalékát Arszenyij Jacenyuk kormányfő pártja, a Népi Front kapta. Új 

parlamenti erőként kerülhet be a harmadik legnagyobb pártként az előbbiekhez hasonlóan 

európai integráció párti, a lembergi polgármester vezette Önsegítés nevű párt 13 

százalékos támogatottsággal. Nyolc százalékot kapott a felmérés szerint a Viktor 

Janukovics volt államfőt támogató Régiók Pártjából kivált politikusok által alapított 

Ellenzéki Blokk. A bejutáshoz szükséges ötszázalékos küszöböt átlépte még az Oleh Ljasko 

vezette populista, nacionalista Radikális Párt, a szintén nacionalista Szabadság párt és 

Julija Timosenko Haza pártja. Kárpátalján az országos átlagnál alacsonyabb részvétel 

mellett, nyugodt légkörben folyt az előre hozott ukrán parlamenti választás. A kárpátaljai 

magyarság szempontjából a mostani választások egyik legfontosabb tétje az, hogy sikerül-e 

bejutnia az ukrán törvényhozásba egyetlen magyar képviselőként Brenzovics Lászlónak, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének, aki a befutónak számító 62. 

helyet kapta az ukrán elnök nevével jelzett Petro Porosenko Blokkja (BPP) pártlistáján. 

 

Szijjártó az észak-amerikai magyarokkal emlékezett a forradalomra 

A magyar nemzetpolitikának több mint két évtizedes adósságot kellett törlesztenie a 

diaszpórával való kapcsolat megerősítése terén - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter szerdán a torontói magyar főkonzulátuson 14 új magyar állampolgár 

csoportos eskütétele alkalmából. Szijjártó szerint ma már kijelenthetjük, hogy 24 

esztendővel a rendszerváltoztatás után végre a nyugati magyarság is kellő figyelmet kap a 

nemzetpolitikában. „A magyar identitás megőrzése és továbbörökítése a diaszpóra-lét 

közepette talán a legnehezebb, ezért is meg kell ragadni minden alkalmat, hogy ápoljuk a 

kultúránkat, emlékezzünk a történelmünkre és átadjuk a múlt örökségét a jövő 

nemzedékének” - jelentette ki. Elmondta, ezért is volt fontos, hogy több fiatal, 

gyakorlatilag gyerek, aki esküt tett, szépen beszélt magyarul. Szijjártó Péter köszönetet 

mondott Kanadának azért, hogy befogadta a magyar menekülteket és második hazát 

biztosított a számukra. „Büszkék vagyunk természetesen azokra a magyarokra, akik 

hozzájárultak Kanada fejlődéséhez az elmúlt időszakban és arra kértem őket, hogy 

legyenek továbbra is a két nép közötti barátság és együttműködés hírnökei és elősegítői” - 

hangoztatta a miniszter. Szijjártó Péter másnap az ottawai magyarok körében emlékezett 

meg az '56-os forradalomról. A New York-i magyar főkonzulátuson a nemzeti ünnepi 

fogadást megelőzően 55-en tették le az állampolgársági esküt. 
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Svájci magyarokkal emlékezett a nemzetpolitikai államtitkár 

A svájci magyarság körében emlékezett az 1956-os forradalom és szabadságharc 58. 

évfordulójára a hétvégén Potápi Árpád János. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

szombaton Bázelben vett részt az ottani magyarság által szervezett ünnepségen. Vasárnap 

Zürichben az idén alapításának 150. évfordulóját ünneplő Zürichi Magyar Egyesület 

forradalmi megemlékezésének vendége volt és találkozott az ottani magyarság vezetőivel. 

Szennyessy Lászlóval, az egyesület elnökével áttekintették a Kőrösi Csoma Sándor 

programot. Potápi Árpád János elmondta: a programot folytatják, és meg kívánják 

teremteni annak kereteit, hogy még több fiatal juthasson el a diaszpóra területeire. 

Elmondta, Zürichben problémát jelent, hogy nincs állandó Magyar Ház az ottani közösség 

számára, ami a magyar óvoda és iskola szempontjából is fontos lenne. 
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