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Semjén: a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program 
ösztöndíjasai az egész magyar nemzetet képviselik 

A Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai olyan „őrhelyre” 

mennek, ahol az egész magyar nemzetet képviselik - mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes az idei programok hétfői budapesti 

zárókonferenciáján. Egyértelmű volt, hogy az emigráció magyarsága nagy figyelmet 

igényel - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes, és felidézte a Magyar Diaszpóra Tanács 

megalakítását. A Kőrösi Csoma Sándor-program eredetileg nem szerepelt a tervek között - 

jegyezte meg, hozzátéve: maguk sem gondolták, hogy ekkora sikere lesz. Emlékeztetett: 

2013-ban az ösztöndíjasok számát és a program költségvetését megduplázták. Kitért arra, 

hogy az ösztöndíjasoknak jelentős szerepük van az állampolgárság felvételének 

segítésében is, az összmagyarság szempontjából ez a legfontosabb. Ugyanakkor az is fontos 

- tette hozzá -, hogy az utódállamok állampolgárságát is megtartsák az érintettek, 

külföldön, külföldről ugyanis így tudnak voksolni. Semjén Zsolt beszélt arról, hogy a 

nyugati magyar szervezetek alapvetően emigráns szervezetek, ez azonban mára elvesztette 

eredeti jelentését. Fontos, hogy a gyökerükben emigráns szervezetek olyan magyar 

szervezetekké alakuljanak át, amelyek minden magyar otthonai lehetnek, azoké is, akik 

dolgozni vagy tanulni mentek ki. Óva intette a jövőben kiutazókat attól, hogy a kinti 

szervezetek közötti vitákba belebonyolódjanak, mint mondta, minden véleményt meg kell 

hallgatni, de az egyetlen lehetséges álláspont, hogy „minden magyart egyformán 

szeretnek”. Nemcsak a magyar kormányt, államot, hanem a magyar nemzetet is képviselik 

- hangsúlyozta. Jelezte: munkájukat teljes konszenzus övezi. Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár elmondta: a száz ösztöndíjas a Kőrösi Csoma Sándor-

programban az Egyesült Államokba, Kanadába, Latin-Amerikába, Európába, Ausztráliába, 

Új-Zélandra és Dél-Afrikába utazott ki a diaszpóra magyarságához. Sok magyar 

közösségben nekik köszönhetően indult újra az élet - mutatott rá. A Petőfi Sándor-

program ötven ösztöndíjasa hasonló sikereket mondhat magáénak - tette hozzá az 

államtitkár. Grezsa István kormánybiztos úgy fogalmazott: a magyar nemzetről egységben 

gondolkodnak, nemzettársaink közül éljen valaki bárhol a világban, magyarként 

tekintenek rá. 

 

Szilágyi Péter: ez a megemlékezés, a számvetés és az erőgyűjtés 
napja 

Június negyedike a megemlékezés, a számvetés és az erőgyűjtés napja - mondta a 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár a nemzeti összetartozás napján, szombaton 

a fővárosban. Szilágyi Péter a Magyarság Házában rendezett központi ünnepségen azt 

mondta: 1920. június 4. egy égbekiáltó igazságtalanság jelképe, az ezeréves, Kárpátok 

gyűrűzte magyar állam feldarabolásának dátuma, a magyar nemzet rendkívüli 
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meghurcolásának kezdete. A nemzetiségi elv egyenes arculcsapása, ahogyan Apponyi 

Albert, a magyar békedelegáció vezetője akkor fogalmazott - közölte. Emlékeztetett rá, 

hogy magyar családok százezreit szakították el az anyaországtól, Prága, Bukarest és 

Belgrád fennhatósága alá rendelve őket. Megpróbáltatások sora vette kezdetét: 

kitaszítottság és jogfosztottság, a megmaradásért folytatott küzdelem várt a magyarságra. 

Elkobzott magyar ingatlanok, kettétört sorsok Kárpát-medence szerte. „96 esztendeje 

viseljük ezt a fekete gyűrűt” - fogalmazott. Noha a nemzet a 20. század során „a hátán 

cipelt kereszt súlya alatt többször meghajlott”, minden egyes alkalommal felegyenesedett. 

Így volt ez a 1920-as és 1930-as években, a második világháború, majd 1956 terrorja és a 

szocialista internacionalizmus diktatúrája után is. Pedig tiltották a nemzet fogalmát, a 

nemzeti jelképeinket, üldözték a magyar himnusz puszta eléneklését, és felszámolták a 

külvilág megannyi menedékét - idézte fel Szilágyi Péter, hozzátéve, hogy a teher 

megerősítette a magyarságot. Elválasztva éltünk egymástól, de legbelül, a lelkek mélyén 

megmaradt nemzetünk értékeinek tudata - mondta, hozzátéve: az ezeréves Kárpát-

medencei Magyarország örökségét nem sikerült, nem lehetett eltörölni. „Kolozsvár örökre 

őrizni fogja Mátyás emlékét, Szabadkán mindig lesz, aki Kosztolányi nyelvén beszél, 

Nagyszombaton Pázmányért szól a mise és Verecke híres hágója a magyar haza 

szimbolikus része” - fogalmazott. Kiemelte: az önbecsülés és a nemzet tiszteletben tartása 

cselekvésre kötelez mindenkit. Sorsunkat kézbe véve, együtt, egymást segítve könnyebben 

tudjuk a magyarság nagy családjának ügyét képviselni - fogalmazott. A helyettes 

államtitkár kitért arra is, hogy a polgári kormány 2010-ben egyértelműen kinyilvánította: 

mindent megtesz a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarságért, hogy 

újraalkossák azt, ami Trianonban elveszett. 

 

Helyhatósági választások: szociáldemokrata győzelem, sikeres 
magyar szereplés 

A megyei pártlistáknál a Szociáldemokrata Párt (PSD) a voksok több mint 39 százalékát 

szerezte meg, míg legnagyobb riválisa, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) a 

szavazatok kevesebb mint 33 százalékát kapta. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) az első - 32 százalékos feldolgozottságú - összesítésben 5,24 százalékon, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 0,34, a Magyar Polgári Párt (MPP) pedig 0,09 

százalékon állt. A megyei önkormányzatok összetételét eldöntő megyei pártlistás voksolást 

az év végi parlamenti választások főpróbájának tekintik Romániában. A hétfő délelőtti 

részeredmények alapján - a PSD-n, PNL-n és RMDSZ-en kívül - csak a PSD-vel 

együttműködő, 5,6 százalékon álló Liberálisok és Demokraták Szövetség (ALDE) lépné 

még át az ötszázalékos parlamenti küszöböt. A Traian Basescu volt államfő vezette 

jobboldali Népi Mozgalom Párt (PMP) 4 százalékon, a PSD másik partnere, a Romániai 
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Haladásáért Országos Szövetség (UNPR) 2,4 százalékon áll. Egyes megyékben a PSD és 

UNPR koalícióban indult, és listáik országos szinten három százaléknyi szavazatot 

szereztek. Összességében a PSD körül tömörülő román baloldal mintegy tízszázalékos 

előnyre tett szert a legnagyobb jobbközép párttal, a PNL-vel szemben. A Klaus Iohannis 

által nyert 2014-es elnökválasztás után több mint egy évig az összes közvélemény-kutatás 

azt jelezte, hogy a következő parlamenti voksoláson a PNL alakíthat kormányt: ezt most 

már a felmérések és az önkormányzati választások részeredményei is kétségessé teszik. A 

jelentős magyar lakosságú erdélyi városok polgármestereinek többsége újabb mandátumot 

szerzett a vasárnapi választáson - derült ki a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) párhuzamos szavazatszámlálása alapján közzétett adatokból. Kovászna megye 

székhelyén, Sepsiszentgyörgyön Antal Árpád polgármester, Kézdivásárhelyen Bokor Tibor 

polgármester, Baróton Lázár Kiss Barna szerezte meg a szavazatok túlnyomó részét, 

valamennyien az RMDSZ jelöltjei. Hargita megye székhelyén, Csíkszeredában Ráduly 

Róbert, a mandátumáról tavaly lemondott polgármester, Székelykeresztúron pedig Rafai 

Emil szerzett újabb mandátumot az RMDSZ színeiben. Tusnádfürdőn a Magyar Polgári 

Párt (MPP) jelöltje, Albert Tibor nyert. Gyergyószentmiklóson a települést megbízottként 

vezető MPP-s Nagy Zoltán szerzett mandátumot. Mindketten RMDSZ-es ellenjelölt nélkül, 

a szövetség támogatásával szálltak versenybe. Kovásznán és Szovátán a korábbi RMDSZ-es 

polgármester nem indult a választásokon, de a szövetség mindkét településen megőrizte a 

polgármesteri tisztséget. Kovásznán Gyerő József, Szovátán Fülöp László nyert. Az Erdon 

portál az RMDSZ-től kapott információkra hivatkozva közölte, hogy a partiumi városok 

közül a szövetség színeiben nyerte meg a választásokat Pocsaly Zoltán Margittán, Béres 

Csaba Székelyhídon, Nyakó József Érmihályfalván, és Török László Nagyszalontán. A helyi 

portál közlése szerint az RMDSZ-es Kovács Jenő polgármester újabb győzelmet aratott 

Nagykárolyban. A Magyar Polgári Párt (MPP) jelöltjei - a párt párhuzamos 

szavazatszámlálása szerint - 15 polgármesteri tisztséget szereztek a vasárnapi romániai 

önkormányzati választásokon. Biró Zsolt pártelnök az MTI-nek elmondta, a párt 

valamennyi polgármesterjelöltje más magyar jelöltekkel versenyezve győzedelmeskedett. 

Gyergyószentmiklóson és Tusnádfürdőn az RMDSZ támogatását is élvezte az MPP jelöltje, 

Székelyudvarhelyen és Szentegyházán pedig az Erdélyi Magyar Néppárttal (EMNP) 

koalícióban nyertek. „Ez is azt jelzi, hogy az MPP a kapocs szerepét tölti be az erdélyi 

magyar politikában” - jelentette ki a pártelnök. Közölte, Hargita megyében a már említett 

városokon túl Kápolnásfalun, Csíkcsicsóban, Gyergyóújfaluban, Kovászna megyében 

Gelencén, Zabolán és Málnáson, Maros megyében Makfalván, valamint Szatmár 

megyében Kaplonyban, Egriben, Csomaközön és Mezőteremen szerezte meg az MPP 

politikusa a polgármesteri széket. A pártelnök szerint további három településen: 

Vargyason, Maroskeresztúron és Szilágynagyfaluban is az MPP támogatásával nyerte a 

választási versenyt egy-egy független polgármesterjelölt, és a polgári párt támogatása 

kellett ahhoz is, hogy a Máramaros megyei Hosszúmezőn az RMDSZ jelöltje győzzön. Négy 

év kihagyás után ismét magyar polgármestere lesz Szatmárnémetinek Kereskényi Gábor 

személyében, Soós Zoltánnak azonban nem sikerült visszahódítania Marosvásárhelyt a 
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nem hivatalos adatok szerint. A Nemzeti Liberális Párt (PNL) párhuzamos 

szavazatszámlálása alapján a függetlenként induló Dorin Florea ötödik mandátumát is 

megnyerte Marosvásárhelyen. Az Agerpres hírügynökség tájékoztatása szerint a hivatalban 

lévő polgármester – aki ellen a helyhatósági választások előtt nem sokkal korrupció 

gyanúja miatt vádat emelt az ügyészség – mintegy 1500 vokssal kapott többet legfőbb 

kihívójához, a szintén függetlenként induló Soós Zoltánhoz képest. 

Gratulációját fejezte ki Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a 

vasárnapi romániai önkormányzati választásokon induló magyaroknak az elért 

eredményekért. A kormányfő helyettese az idei Kőrösi Csoma Sándor- és Petőfi Sándor-

program zárókonferenciáján, hétfőn Budapesten kiemelte: a voksoláson több mint 200 

magyar jelölt szerzett polgármesteri tisztséget. Semjén Zsolt külön gratulált a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) sikeréhez, jelezve, hogy Székelyföld két 

legnagyobb városában, Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön nagy győzelmet arattak. Azt 

mondta: ez azért is fontos, mert Romániában egyre brutálisabb magyarellenesség 

tapasztalható, és az igazságszolgáltatáson keresztül zaklatják a magyarságot. 

Nyilvánvalóan a megfélemlítés volt a cél, hogy ne induljanak el a magyar jelöltek a 

helyhatósági választáson - tette hozzá. Gratulált a bátorságukhoz, és egyúttal nagy 

történelmi sikernek nevezte, hogy Szatmárnémetit sikerült „visszaszerezni”, ott ismét 

magyar polgármester lesz. 

 

Állami tulajdonban marad a Székely Mikó Kollégium 

Állami tulajdonban marad a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium, miután a 

bukaresti restitúciós bizottság kedden szavazattöbbséggel elutasította a református egyház 

visszaszolgáltatási kérelmét – közölte Laczikó Enikő államtitkár-helyettes. Az Etnikumközi 

Kapcsolatok Hivatalának képviselője – aki maga is tagja a héttagú testületnek –, az MTI-

nek elmondta, hogy a keddi ülésen egyedül ő támogatta az épület visszaadását, a bizottság 

többi hat tagja ellene voksolt. Számítottak a bizottság kedvezőtlen döntésére – értékelt a 

Krónikának Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. „Nem a mai 

Romániában élnénk, ha a restitúciós bizottság másként mert volna dönteni, elismerve a 

református egyház tulajdonjogát” – jelentette ki Kató.  

Elmondta, az egyházkerület számára ennek ellenére fontos a bizottság döntése, mert ez 

alapján elindíthatják a polgári pert, bírósági útra terelhetik a Székely Mikó Kollégium 

tulajdonjogáért folyó küzdelmet. Amint hivatalosan közlik az elutasító döntést, benyújtják 

a keresetet a brassói táblabíróságon, és visszakérik a román államtól az iskolaépületet, 

melyet bizonyíthatóan a református egyháztól kobzott el a kommunista hatalom, közölte 

Kató. A restitúciós bizottságban azért került ismét terítékre a Mikó-ügy, mert a kollégium 

korábbi visszaszolgáltatását a ploieşti-i táblabíróság 2014-ben szabálytalannak 

minősítette, és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte a restitúciós bizottság volt tagjait, 

megsemmisítve a református egyház tulajdonjogát. Az egyházi és kisebbségi ingatlanok 
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visszaszolgáltatásában illetékes bukaresti testület áprilisban meghallgatta az épületet 

visszaigénylő Erdélyi Református Egyházkerület képviselőinek érveit is, a szavazást viszont 

a májusi ülésre halasztotta. 

Elfogadhatatlan és igazságtalan döntést hozott a bukaresti restitúciós bizottság akkor, 

amikor szavazattöbbséggel elutasította a református egyház visszaszolgáltatási kérelmét a 

sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium ügyében − jelentette ki Kovács Péter. Az 

RMDSZ ügyvezető elnöke hangsúlyozta, ez a döntés alátámasztja a szövetség által jelzett 

problémát, miszerint újra kell gondolni a visszaszolgáltatási rendszert, hiszen dossziék 

százai állnak évek óta megoldatlanul, vagy mint ebben az esetben, akár visszalépés is 

tapasztalható. Az ügyvezető elnök emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ tájékoztatását 

követően az amerikai külügyminisztérium 2015-ös emberjogi jelentése tételesen 

tartalmazza a Székely Mikó Kollégium megoldatlan ügyét, kitérve arra, hogy az ingatlant a 

kommunista karhatalom kobozta el a református egyháztól. „A külföldi nyomás, 

kiegészülve a hazai érdekképviselet mindennapos munkájával, el kell érje a jelenlegi 

patthelyzet feloldását” – szögezte le Kovács Péter, aki szerint az is sokatmondó, hogy a 

restitúciós bizottságban csupán az RMDSZ által delegált képviselő támogatta a 

visszaszolgáltatást. „Az Erdélyi Református Egyházkerület, mint az ingatlan jogos 

tulajdonosa, minden bizonnyal kihasználja a romániai fellebbezési lehetőségeket, és 

amennyiben nem jár sikerrel, az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul. Az igazság 

előbb vagy utóbb érvényesülni fog” − tette hozzá a politikus. 

 

Kétszázötvenmillió forintos támogatás a Kölcseynek 

Kétszázötvenmillió forinttal, azaz mintegy nyolcszázezer euróval támogatja a magyar 

kormány a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak otthont adó épület felújítását 

– jelentette be kedden Szatmárnémetiben Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár.  A Szatmár.ro hírportál beszámolója szerint a magyar kormány képviselőjének 

a tanintézet dísztermében tett bejelentését óriási ováció és hosszan tartó vastaps fogadta. 

„Már ezért a tapsért érdemes volt eljönnöm! Ekkora tapsot még soha nem kaptam, és 

valószínűleg nem is fogok" – idézte a hírportál Szilágyi Pétert. Mint kiderült, a magyar 

állami pénzből a homlokzat restaurálását, illetve a nyílászárók cseréjét tudják megoldani, 

azonban a politikus szerint a magyar kormány újabb támogatásokat tervez. A 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár emlékeztetett, hogy korábban a Hám János-

óvoda felújítását is támogatták. Pataki Enikő iskolaigazgató a diákság és a pedagógusok 

nevében elmondta, ők tudják igazán, milyen, „amikor a szél átfúj a falak repedésein, vagy 

amikor fejünkre hull a vakolat". Pataki Csaba RMDSZ-es szenátor mondott köszönetet a 

támogatásért. „Az, hogy Budapesten több nyitott ajtót találunk, mint Bukarestben, nem a 

mi hibánk" – jelentette ki a honatya. Rámutatott, hogy a tanintézetben az oktatás 

minősége megfelel a 21. század elvárásainak, most pedig megadatott a lehetőség, hogy az 

épület állapota is megfeleljen ennek. Kereskényi Gábor parlamenti képviselő úgy 
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fogalmazott, „a támogatás elsősorban az itt dolgozó 90 pedagógus és közel 1100 diák 

érdeme". Az RMDSZ szatmárnémeti polgármesterjelöltje felelevenítette azokat a 

pillanatokat, amikor Pataki Csabával és Schönberger Jenő szatmári római katolikus 

megyés püspökkel közösen lobbiztak a támogatásért. „Az Orbán-kormány ismét 

bizonyította, hogy nemcsak szavakkal támogatja a határon túli magyarság megmaradását" 

– jelentette ki Kereskényi. A maga módján a diáksereg is megköszönte a támogatást, a 

kollégium kórusa rövid műsorral örvendeztette meg a vendégeket. 

 

Ismét Pásztor Istvánt választotta elnökének a tartományi 
parlament 

Megalakult az új összetételű vajdasági tartományi parlament csütörtökön Újvidéken, 

házelnöknek ismét Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét 

választották. Pásztor István második mandátumát kezdi meg a tartományi parlament élén. 

Korábban nem volt példa arra, hogy ugyanazt a személyt kétszer válasszák meg erre a 

funkcióra. A jelölést azzal indokolták a felterjesztők, hogy Pásztor István politikai 

pályafutása során számos alkalommal bizonyította rátermettségét és elhivatottságát, és az 

előző ciklus során is kiemelkedően vezette a vajdasági parlamentet. A politikus kinevezését 

végül 91-en támogatták és 14-en ellenezték, 13-an tartózkodtak. Ellene szavazott többek 

között az eddigi koalíciós partner, a Demokrata Párt (DS), valamint a Vajdasági Magyarok 

Demokratikus Közössége (VMDK) és a Horvátok Demokratikus Közössége (HDK) 

koalíciójának két képviselője is, mert szerintük Pásztor az utóbbi hónapokban többször is 

megsértette a vajdasági magyarság egy részét. Pásztor István felszólalásában 

megtiszteltetésnek nevezte, hogy másodszor is házelnöknek választották, ugyanakkor 

kiemelte, hogy ez egyben felelősséggel is jár. Mint mondta, a parlament elnökét a tudás és 

a lelkiismeret ereje segíti, ez a kettő pedig kiegészíti egymást.  

 

Németh Zsolt: Az Európai Néppárt meghívja soraiba a Szerb Haladó 
Pártot 

Az Európai Néppárt megalapításának 40. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség után 

a néppárt választmánya úgy döntött: javasolja, hogy a pártcsalád szeptemberi ülésén 

meghívja a Szerb Haladó Pártot az Európai Néppárt soraiba – mondta Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának fideszes elnöke kedden Luxembourgból az MTI-nek 

telefonon nyilatkozva. Németh Zsolt tudatta: pártja évek óta képviselt célja teljesül azzal, 

hogy a vezető szerb kormánypárt helyet kaphat az Európai Néppártban. Véleménye szerint 

a Szerb Haladó Párt elkötelezett az európai integráció mellett és aktív támogatója a 

magyar-szerb történelmi megbékélésnek. Hozzátette: ennek keretében vonták be a szerbiai 
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magyar közösséget is a kormányzásba. Kiemelte: Magyarország bízik abban, hogy a 

következő hetekben az SNS-nek sikerül újabb koalíciós megállapodást kötnie a Vajdasági 

Magyar Szövetséggel, amely tovább segítené Szerbia stabilitását, európai integrációját, 

valamint az európai uniós bővítési folyamatot. 

 

Kövér László: A legmostohább trianoni sors a kárpátaljai 
magyarságnak jutott 

A legmostohább trianoni sors a Kárpát-medencében a kárpátaljai magyarságnak jutott, 

ezért a kárpátaljai magyaroké a legnagyobb teljesítmény is, hogy, bár nagy áldozatok és 

fájdalmas veszteségek árán, de öntudatos magyar közösségként megmaradtak a 

szülőföldjükön – jelentette ki Kövér László, az Országgyűlés elnöke szombaton Ungváron a 

Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott színházi bemutató előtt mondott ünnepi 

köszöntőjében. A kárpátaljai magyarság az elmúlt csaknem egy évszázadban megszerezte 

azt a tudást és képességet, amelyre minden európai polgárnak szüksége lesz az elkövetkező 

évtizedekben: egy örökös geopolitikai ütközőzóna bizonytalanságában élve megőrizni a 

nemzeti közösséghez tartozás bizonyosságát – mondta. A házelnök leszögezte: a 

kárpátaljai magyarság csaknem egy évszázada küzd azzal a sorssal, ami – ha nem áll ellent 

– Európára vár a következő évtizedekben. A nemzeti összetartozás napján ezért – a 

szavaival – emlékeztetnünk kell Európát, hogy a kárpátaljai magyarság ügye nemcsak 

magyar ügy, hanem európai ügy is. Kövér László a magyar állam és minden magyar ember 

nevében megköszönte a kárpátaljai magyarság helytállását egy olyan világban, amelyben a 

legnagyobb teljesítmény a közösségi megmaradás. „A Kárpát-medencében ezer esztendő 

mögöttünk, s hitünk szerint ezer esztendő előttünk. Őseinken múlott, rajtunk és 

utódainkon múlik. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” – zárta beszédét az Országgyűlés 

elnöke. 

 

„Vukovár az újjászületés XXI. századi európai fővárosa” 

Zeljko Reiner horvát házelnökkel közösen avatta fel a vukovári Magyar Házat szerdán 

Kövér László, az Országgyűlés elnöke. Ünnepi beszédében Kövér László Vukovárt az 

újjászületés XXI. századi európai fővárosának nevezte. „Örömmel tölt el a Magyar Ház 

átadása, ami annak bizonyossága, hogy van újjászületés” - fogalmazott a magyar 

parlament elnöke, aki szerint egy város ereje soha nem a falakban, hanem a városvédők 

lelkében rejlik. Szavai szerint így volt ez a jelenkori európai történelem legvéresebb 

konfliktusában is, amikor a túlerőben lévő támadók az 1991-1995-ös délszláv háborúban 
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gyakorlatilag lerombolták a horvát várost, Vukovárt. A város mára újjászületett, és vele 

együtt újjászületett a helyi magyar közösség is, a Magyar Ház pedig ennek egyik nagyszerű 

bizonyítéka - hangsúlyozta az Országgyűlés elnöke. A házelnök elismerését fejezte ki a 

vukovári és a Vukovár-Szerém megyei magyarság újraszervezői előtt. Elmondta, hogy 

Vukováron eredménye van a tudatos magyar közösségépítő munkának, amelyet „nemzeti 

és keresztény értékeken alapuló hittel és becsülettel a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének képviselői végeznek”. „Magyarország a Horvátországi 

Magyarok Demokratikus Közösségére egy olyan felelős szövetségesként tekint, amely a 

horvátországi magyarságot szétforgácsolni szándékozó külső és belső erőkkel vívott 

küzdelem ellenére is hiteles tudott maradni” – fogalmazott. A házelnök végezetül azt 

kívánta az ünneplő tömegnek, hogy Vukovár üzenetét mindenki értse meg Európában, 

hogy a vukovári Magyar Ház váljon a gyarapodó magyarság életerős közösségi 

központjává, a magyar nemzeti összetartozás megélésének színterévé, s egyben a horvát-

magyar barátság és sorsközösség újabb jelképévé is. Zeljko Reiner horvát házelnök arról 

beszélt, hogy Horvátország és Magyarország a jószomszédi kapcsolatok példája, főleg ami 

a kisebbségvédelmet illeti. „A két ország még 1995-ben megállapodást írt a alá a 

magyarországi horvátok és horvátországi magyarok védelméről, de ami ennél is fontosabb, 

ezalatt a 21 év alatt végre is hajtottuk az abban foglaltakat, és nem csak üres szavak 

maradtak a papíron” – hangsúlyozta. A horvát házelnök megköszönte Magyarországnak, 

hogy a magyarországi horvátoknak is van képviselete a magyar országgyűlésben. 

Hozzátette, hogy még elégedettebbek lennének, ha szavazati joguk is volna. 

Horvátországban a magyar kisebbség alanyi jogon rendelkezik egy parlamenti képviselői 

hellyel. 

 

Muravidéki gazdaságélénkítő programot tervez a magyar kormány 

A helyi gazdaság, a fiatal gazdálkodók megerősítését, a foglalkoztatás bővítését és a 

szülőföldön való megmaradást egyaránt szolgálná a szlovéniai Muravidéknek szánt 500 

millió forintos gazdaságélénkítési program, amelyről a jövő évi költségvetés tárgyalása 

során dönt a magyar Országgyűlés - mondta el a parlament Nemzeti Összetartozás 

Bizottságának elnöke szerdán Dobronakon. Pánczél Károly a bizottság kihelyezett ülését 

követően tartott sajtótájékoztatón beszélt a Lendvához közeli faluban arról, hogy a 

pályázati csomag egyik fő eleme egy tangazdaság elindítása lenne, ahol a helyi termékek 

gyártását, piacra jutását is segítenék ezzel. A fiatal vállalkozók helyben maradását, illetve 

ezzel a magyarság erősítését is szolgálná a pályázati keret, de ezen túlmenően magyar 

nyelvű óvodai csoport indítása és magyar iskola, kollégium megvalósítása is szerepel a 

muravidékiek elképzelései között - tette hozzá a bizottsági elnök. Mint kifejtette: a 

szlovéniai magyarság egyik legfőbb gondja a kis létszáma, ami miatt még erőteljesebben 

sújtja a gazdasági helyzet miatti elvándorlás, illetve a vegyes házasságok kapcsán 
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tapasztalt asszimiláció. A magyar nemzetpolitikában tavaly óta hangsúlyosabbá vált a 

gazdasági fejlesztések támogatása, amire példa a Délvidéknek nyújtott, összesen 50 

milliárd forintos gazdaságfejlesztési pályázati és hitelcsomag, vagy a Kárpátaljának szánt 

12,5 milliárdos hasonló program.  A muravidéki magyarság gazdaságfejlesztési 

lehetőségeinek támogatására a magyar Országgyűlés a jövő évi költségvetésében 500 

millió forintot szán, de ez egy kezdő lépés, ami a következő években több milliárd forintra 

nőhet. Ennek révén nemcsak a tangazdaság valósulhatna meg, de a közeli Őrséghez 

hasonló falusi turizmus elindítása is - jelezte Pánczél Károly. Horváth Ferenc, a 

Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség (MMÖNK) elnöke a 

megbeszéléseket követően arról is szólt, hogy az elmúlt években a magyar kormányzat 

részéről azt tapasztalják, hogy jobban odafigyelnek a Muravidékre. Ezt mutatja az is, hogy 

jelentősen nőtt az erre a térségre szánt anyagi támogatás is. Úgy vélekedett ugyanakkor, 

hogy a sokak számára talán ideálisnak tűnő szlovéniai kisebbségi helyzet ellenére olyan 

gondokkal küzdenek, amelyek a nagyobb lélekszámú határon túli magyar régiókban talán 

nem jellemző. Ide sorolta, hogy nincs magyar nyelvű egyházuk, illetve iskolájuk, de a 

jelentős mértékű elvándorlást is említette. Reményét fejezte ki, hogy a tervezett lendvai 

főkonzulátus megnyitása és a gazdaságélénkítő program jelentős segítséget nyújthat a 

muravidéki magyarság számára. 
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