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Semjén Zsolt: soha nem látott támogatása van a külhoni 
magyarságnak 

Soha nem látott támogatása van a külhoni magyarságnak – mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Kossuth rádió Vasárnapi Újság 

műsorában. Kifejtette: a külhoni magyarság támogatása 2010-hez képest 

megtízszereződött, a gazdaságit is ideszámolva, meghúszszorozódott. „Felelősséggel 

mondom, hogy kormány annyit még nem tett a külhoni magyarságért, mint az Orbán-

kormány” – fogalmazott a miniszterelnök helyettes. Semjén Zsolt kiemelte: a kultúra, az 

oktatás mellett a támogatást kiterjesztették a gazdaságra is vissza nem térítendő 

támogatás, illetve kedvezményes hitel formájában. „Demográfiában és össznemzetben 

gondolkodunk” – szögezte le Semjén Zsolt, példaként említve az anyasági támogatás és a 

babakötvény kiterjesztését a külhoni magyarságra. Az eredmények már láthatók, az 

asszimilációt sikerült lelassítani, a tömbmagyarságnál már látszik a trendfordulás 

tendenciája – hívta fel a figyelmet. Semjén Zsolt hangsúlyozta: az együttes össznemzeti 

támogatás, azaz a kulturális támogatás, az oktatási intézmények fenntartása, az 

állampolgárság megadása, a szavazati jog, a gazdaságfejlesztés, a demográfiai segítség 

együttesen alkalmas arra, hogy megtartsa a külhoni magyarságot identitásában, gazdasági 

erejében. 

 

Lázár János: a magyarság nem előidézője, hanem áldozata 
Trianonnak 

Itt az ideje, hogy a szomszédjaink, Európa vezetői kimondják, elismerjék és politikájuk 

igazodási pontjává tegyék, hogy a magyarság, a magyar nemzet Trianonnak áldozata, nem 

pedig előidézője, és nem az elkövetője – mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető 

miniszter Szarvason, a nemzeti összetartozás napja alkalmából tartott megemlékezésen. 

Az nem járja, hogy Európa és a szomszédos államok vezetői csak annyit tudnak mondani 

erre a történelmi igazságtalanságra, hogy a magyaroknak ideje volna végre túllépniük a 

régi sérelmeken, hagyjuk ezeket a régi dolgokat – fogalmazott a politikus a történelmi 

Magyarország közepét jelző szélmalom mellett elmondott beszédében. „A magyar sebek 

akkor fognak behegedni, ha nem nyitják fel újra meg újra. Ha a szomszédos államok 

vezetői, és persze a közös Európa dolgában illetékes politikusok végre megértéssel és 

tisztelettel fordulnak a magyarok nemzeti érzékenysége felé. Ha végre megadják a 

tiszteletet minden magyar embernek” – mondta Lázár János. A miniszter utalt arra, hogy 

közeleg a trianoni békediktátum 100. évfordulója. Ez pedig nem a felejtésre ok, mert mi 

nem felejtünk. Az évforduló arra ok, hogy végre rendezzük közös dolgainkat, hogy 

Magyarország és a magyarság jóvátételt, ha nem anyagi, hát legalább erkölcsi jóvátételt 

kapjon a világtörténelem legnagyobb igazságtalanságáért, aminek ez a nép a legnagyobb 

kárvallottja volt, és bizonyos értelemben a mai napig az is maradt – hangoztatta. „Nem 
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akarunk határrevíziót, és pláne nem etnikai feszültséget,  újabb háborúkat Európában, 

vagy bárhol a világban” – fogalmazott a miniszter, hozzátéve, „ez nem jelenti azt, hogy 

újabb száz évig eltűrjük a provokációkat, nemzeti érzékenységünk újabb és újabb 

megsértését, meggyalázását. Igenis, ma is mondhatjuk: Igazságot Magyarországnak!” 

 

Potápi: harcolni fogunk a Benes-dekrétumok eltörléséért 

Minden erőnkkel harcolni fogunk a felvidéki magyarság jogfosztását kimondó Benes-

dekrétumok eltörléséért – jelentette ki a nemzetpolitikáért felelős államtitkár hétfőn a 

Tolna megyei Bonyhádon. Potápi Árpád János a felvidéki magyarok kitelepítésének 70. 

évfordulója alkalmából tartott megemlékezésen hozzátette: a kitelepítés áldozatainak 

emléke kötelez bennünket arra, hogy „a határokkal szétszakított magyar nemzet 

összetartozásának lángját átadjuk a következő generációknak”. Azt mondta, a felvidéki 

magyarságra a második világháború után vártak a legsúlyosabb megpróbáltatások: 

hontalanná váltak saját hazájukban, és elszenvedőivé egy „ördögi tervnek”, amely 

felelősöket keresett az ártatlanok között. A politikus felidézte: 1947-ben és 1948-ban 23 

ezer magyar család, összesen csaknem százezer felvidéki magyar érkezett Magyarországra 

a csehszlovák-magyar lakosságcsere-egyezmény keretében, de az 1945 és 1949 között 

csehszlovák területekről elmenekülőkkel együtt csaknem százötvenezren hagyták el 

ezeréves szülőhazájukat. Közülük háromezren Tolna megyében találtak új otthonra, 

azokban a házakban kaptak helyet, ahonnan akkor költöztek ki előző lakóik, a hasonló 

bélyeget viselő német családok – tette hozzá. A Völgységi Múzeum előtt tartott 

megemlékezésen Potápi Árpád János úgy fogalmazott: az áttelepített felvidékiek hét 

évtized elteltével sem feledték el szülőföldjüket, a lelki kötelékek összekötötték őket a határ 

másik oldalán élőkkel. Szavai szerint az egymáshoz ragaszkodás tartotta egyben a 

sorompókkal elválasztott nemzetrészeket. A nemzeti összetartozás napja alkalmából 

köszönetet kell mondani annak a két és fél millió Kárpát-medencei magyar embernek, aki 

nem hagyta el szülőföldjét, kitart, „őrzi egykori országunkat” – mondta az államtitkár. 

 

Áder: jó lenne, ha meghallanánk a csíksomlyói üzenetet 

A prédikáció megbékélésre vonatkozó üzenetét hangsúlyozta a csíksomlyói búcsún részt 

vevő Áder János köztársasági elnök a szentmise utáni rövid sajtónyilatkozatában. Öt éve 

visszajáró zarándoka a csíksomlyói búcsúnak. „Veres András püspök úr prédikációjában a 

béke volt a központi üzenet. Meg kell békülnünk önmagunkkal, békét kell teremtenünk 

családjainkban, közösségeinkben, városainkban, országainkban. Ennél fontosabb üzenete 

a mai prédikációnak nem lehetett. Jó lenne, ha minél többen meghallanák” - nyilatkozta az 

elnök. Emlékeztetett arra, hogy öt éve - amióta betölti a köztársasági elnöki tisztséget - 
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visszajáró zarándoka a csíksomlyói búcsúnak. Megjegyezte, valamennyi alkalommal 

ugyanazt az élményt kapta. A búcsú vélhetően 450 éve üzeni ugyanazt: „őrizzük meg 

hitünket, őrizzük meg együvé tartozásunkat, és őrizzük meg azt a közösségi élményt, amit 

ez a szentmise mindannyiunk számára jelentett az elmúlt években, és jelent ma is” - 

mondta. Áder János az igazi együvé tartozás jelének nevezte, hogy idén is százezrek 

zarándokoltak Csíksomlyóra nemcsak Erdélyből és a Kárpát-medencéből, hanem az egész 

Európából és más földrészekről is. A köztársasági elnök kérdésre válaszolva személyes 

ügynek nevezte, hogy az idei búcsún miért fohászkodott. Reményét fejezte ki azonban, 

hogy kérése meghallgatásra talál.  

 

Semjén Zsolt Csíkszeredában: a magyarság a keresztény Európa 
védelmezője 

Szent László az, akiben a keresztény szentség és a nemzeti szellem egységre jutott, a 

magyarság pedig ma is a keresztény Európa védelmezője – hangsúlyozta Semjén Zsolt 

miniszterelnök-helyettes pénteken Csíkszeredában, ahol megnyitotta a „Szent László 

király a hit bajnoka, a haza hőse” című kiállítást. Ünnepi beszédében rámutatott: a 

lovagkirályban lett sajátosan magyarrá az egyetemes kereszténység, ezt bizonyítják Szent 

László legendái, amelyekben az ősi nemzeti hagyomány találkozik a keresztes lovag 

eszményével, így Szent László öröksége a legnehezebb időben is megtartó erőt jelentett a 

nemzet számára, akárcsak Csaba királyfi a székelység számára. A kereszténységet 

védelmező Szent László történelmi nagyságát méltatva felidézte: Szent István országépítő 

nagy művét az az ember folytatta, akinek lázadó nagyapját Szent István vakíttatta meg, és 

aki azért született emigrációban, mert apját száműzték. Semjén Zsolt felhívta hallgatósága 

figyelmét: nincs még egy család az egyetemes világtörténelemben, amely annyi szentet 

adott volna a katolikus anyaszentegyháznak, mint az Árpád-ház. Hozzátette: Szent 

Lászlótól indul az az önértelmezés, hogy a magyarság a keresztény Európa védőpajzsa. 

„Hát nem így van ma is? Nem mi védjük ezt a szerencsétlen Európát, amely megtagadja 

saját keresztény gyökereit? Mégiscsak mi védjük, most is, hűen ahhoz a nemzeti 

önértelmezéshez és küldetéshez, ami Szent Lászlóval indul’ – jelentette ki a 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes. 

 

A gyimesi csángók intézményei 650 millió forintos támogatást 
kapnak 

A gyimesi csángó magyarok egyházi és oktatási intézményei összesen 650 millió forintos 

támogatást kapnak a magyar kormánytól – jelentette be pénteken Gyimesbükkön Soltész 

Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár. Az 

Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára pénteken részt vett a csíksomlyói 

zarándoklatra érkezett Boldogasszony zarándokvonat utasaival és helyi csángó 
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magyarokkal együtt a gyimesbükki Kontumáci kápolnánál tartott szentmisén. Ezt 

követően az MTI-nek telefonon elmondta: a magyar kormány 50 millió forinttal támogatja 

Gyimesbükkön a római katolikus plébánia, illetve közösségi ház felújítását, 100 millió 

forinttal finanszírozza Gyimesközéplokon a Gróf Majláth Gusztáv Károly Általános Iskola 

tornatermének megépítését, illetve 500 millió forintot fordít Gyimesfelsőlokon az Árpád-

házi Szent Erzsébet Líceum épületének és a hozzá tartozó diákotthonnak a felújítására. 

Emlékeztetett: a magyar kormány tavaly év végén döntött a támogatásokról. Kijelentette, 

hogy a csángómagyarok évszázadokon át megőrizték kereszténységüket, magyarságukat, 

és remélhetőleg a következő évszázadokban is megmaradnak szülőföldjükön. Az 

anyaországi magyarok sokszorosan visszakapják lelkiekben ezt az anyagi támogatást - tette 

hozzá, majd példaként említette azt a vendégszeretetet, amivel a helyiek a 

pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra tartó magyarországi zarándokokat fogadták. Az 

államtitkár felidézte: a csángók intézményei kaptak már korábban is támogatást a magyar 

kormánytól, de a mostani finanszírozás a méreteit tekintve előzmény nélküli. Leszögezte: a 

gyimesi csángók is részei a magyar nemzetpolitikának, és segíteni kell őket, hogy 

megőrizzék, továbbadják keresztény hitüket, magyarságukat. 

 

Menyhárt József: a nemzethez tartozás hűség és alázat 

A magyarság megélése, az együvé tartozás nem nacionalizmus, a nemzethez tartozás 

hűség, erény és alázat – hangoztatta a Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke a nemzeti 

összetartozás napja alkalmából rendezett ünnepségen, pénteken a budapesti Magyarság 

Házában. Menyhárt József kiemelte: az etnikai közösségtudat az emberiség egész 

történelmét áthatja és befolyásolja, s az egyes népcsoportok mindig megkülönböztették 

magukat. Bár a nemzet mint politikai közösség fogalma változott a történelem folyamán, 

ma is bátran állítható, a nemzet nem elavult fogalom – mondta. Megjegyezte ugyanakkor: 

a magyar nemzethez tartozás a zivataros évszázadok során néha szenvedéseket is hozott a 

magyar közösség számára. Menyhárt József felidézte a felvidéki kitelepítéseket, 

deportálásokat, kiemelve, hogy az emberek többsége mégsem tagadta meg nemzetét. 

Kitért Esterházy János felvidéki magyar politikus alakjára, s azt mondta: az ilyen 

történelmi példák mutatják, hogy a tartás, amit a nemzethet való tartozás ad, nem 

pótolható, hiánya az egyén és a közösség szintjén is kiütközik. A nemzet történelme 

ugyanakkor bővelkedik pozitív példákban, amelyek igazolják, létezik határokon átívelően 

egységes magyar nemzet – mondta. Hozzáfűzte: ez mutatkozott meg a kommunista 

diktatúrák végnapjaiban, a délszláv háború idején, s napjainkban, akár az ukrán helyzet 

nyomán. A felvidéki magyar politikus, utalva a megnyitón részt vevő fiatalokra, azt 

mondta: jelenlétük nagyon jó jel, hogy nem temetni, hanem nagyon is megélni jöttek a 

magyarságukat.  Kitért a Kosztolányi Dezső által megjelölt tíz legszebb magyar szóra, s azt 

mondta: ezek száz év szétszakítottság után is ugyanúgy hangzanak, és ugyanazt jelentik. 
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Mert nem vagyunk szétszakítva, még ha úgy is tűnt, hogy határokat húztak – fogalmazott 

Menyhárt József. 

 

Kalmár: az összetartozás megélése segít kezelni a trianoni traumát 

Az összetartozás érzésének megélése segít a külhoni magyarságnak kezelni a trianoni 

traumát – jelentette ki Kalmár Ferenc szomszédságpolitikáért felelős miniszteri biztos 

Éberhardon, ahol részt vett a nemzeti összetartozás napja alkalmából a Csemadok által 

szervezett megemlékezésen. A megemlékezés Apponyi Albert gróf végső nyughelyén, a 

helyi kápolnában ökomenikus istentisztelettel kezdődött, amelyet Erdélyi Pál református 

lelkész és Zsidó János római katolikus plébános tartott, majd egy történelmi 

emlékkonferenciával folytatódott. Kalmár Ferenc az emléknapon a trianoni trauma 

kezeléséről, a magyar kormány nemzetpolitikájáról és az összetartozás érzése megélésének 

fontosságáról beszélt. Elmondta: 2010 után radikális változás történt a magyar kormány 

nemzetpolitikájában, a magyar állampolgárság felvételének megkönnyítésével megtörtént 

a nemzet egyfajta jogi egyesítése, a nemzetpolitikában alapelv lett, hogy minden magyar 

számít, és a nemzetpolitika eszközeivel egy olyan köteléket teremtettek a külhoni magyar 

közösségekkel, amelynek köszönhetően érezhetik, hogy Magyarország számít rájuk és ők is 

számíthatnak Magyarországra. „A nemzeti összetartozás napja, amely magyarságunk 

megélésének napja, azt az üzenetet közvetíti a külhoni magyar közösségeknek, hogy ne 

adják fel céljaikat, és legyenek kitartóak a jogaikért folytatott küzdelemben” – 

hangsúlyozta Kalmár Ferenc. A megemlékezésen részt vett Menyhárt József, a Magyar 

Közösség Pártjának (MKP) elnöke is, aki az emléknapról a magyar közmédiának 

nyilatkozva azt mondta: a nemzeti összetartozás napja egyúttal „oldás és kötés is”, oldás 

abban az értelemben, hogy segít feldolgozni száz év traumáját, kötés pedig úgy, hogy segít 

megtartani a határok felett is átívelő közös értékeket. A megemlékezésen részt vett Bárdos 

Gyula, a Csemadok elnöke, aki az MTI-nek elmondta: azzal, hogy a szégyenletes trianoni 

békediktátum napját az Országgyűlés a nemzeti összetartozás napjává tette, lehetőséget 

adott az előretekintésre, arra, hogy a felvidéki magyarság áttekintse, mit tud tenni a 

jövőért, és annak érdekében, hogy elkerülje újabb Trianonját, ami önazonossága elvesztése 

által fenyeget. 

 

Falugazdász-hálózat anyagországi támogatásból 

25 millió forinttal támogatja Magyarország a vajdasági falugazdász-hálózatot. A 

falugazdászok fő feladata, hogy információval lássák el a termelőket és segítsék őket a 

pályázatoknál. Nyolc taggal bővült a vajdasági falugazdász hálózat, a szerződéseket a 

falugazdászképzés zárórendezvényén írták alá Zentán. A Vajdasági Agráregyesületek 
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Szövetsége rendszeresen szervez képzéseket a falugazdászoknak, hogy minél 

hatékonyabban tudják ellátni munkájukat. A Vajdasági Agráregyesületek Szövetsége évek 

óta működteti sikeresen a falugazdász hálózatot. Nagy Miklós, a Vajdasági 

Agráregyesületek Szövetségének elnöke elmondta: „mi a falugazdászoknak az összes 

költségét, ami azzal jár, tehát a technikai eszközöket, amit a Magyarországi 

Földművelésügyi Minisztérium támogatásából vettünk meg, biztosítunk, valamint a 

fizetésüket, az irodahelyiséget pedig a Helyi Közösség vagy az önkormányzat, vagy a 

gazdaszervezet bocsátja a rendelkezésükre, hiszen ez egy közös érdek, hogy ez a munka ott 

minél eredményesebb legyen”. A hálózat működtetését az anyaország támogatásával 

sikerül elérni. Az idén a magyar kormány 25 millió forinttal támogatta a Vajdasági 

Agráregyesületek Szövetségét ebből a célból. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

helyettes államtitkár leszögezte: „Nagyon fontos dologról van szó, hiszen tudjuk azt, hogy 

itt, Vajdaságban, a magyarság körében is a mezőgazdaság kiemelt helyen szerepel. Fontos 

az is, hogy ezáltal magyar munkaerőt tudunk alkalmazni, helyben tudjuk őket tartani, 

hiszen a szülőföldön való boldogulás az egyik legfontosabb célja a magyar kormányzatnak, 

és korábbi támogatásaink mellett, amely az oktatás, a kultúra területre érkeztek, ezeket 

kiegészítve 2014 óta kiemelten foglalkozunk a gazdasági, mezőgazdasági támogatásokkal 

is”. A magyar kormány elkötelezett az irányban, hogy a jövőben bővítsék a falugazdász-

hálózatot és Vajdaság minden magyarlakta térségébe eljusson a szolgáltatás. 

 

Tárgyaltak az oktatási tárca vezetőjével, hogy ne szűnjenek meg a 
magyar nyelvű szakok 

Tizenhárom magyar nyelven oktató középiskolai szakot szüntethet meg a szerbiai Oktatási 

Minisztérium. Emellett más kisebbségi nyelven működő szakot is eltörölnek. Emiatt 

tárgyaltak a nemzeti tanácsok képviselői a minisztérium illetékeseivel Belgrádban, ugyanis 

a nemzeti kisebbségek ezzel a döntéssel nem értenek egyet. A minisztérium döntése a múlt 

héten került nyilvánosságra. Az oktatási minisztérium létszámcsökkentésre és 

racionalizációra hivatkozott a szakok megszüntetésével kapcsolatban. Mladen Šarčević 

oktatási miniszter részéről nyitottság volt érezhető – mondta Jerasz Anikó. A Magyar 

Nemzeti Tanács Vágrehajtó Bizottságának elnöke elmondta, a minisztérium döntése 

továbbra sem végleges. Az MNT reményei szerint az általuk kérelmezett szakok közül több 

is visszakerül majd az oktatási hálózatba. „Az oktatási miniszter ígéretet tett arra, hogy 

munkatársaival áttekinti, átnézi és áttanulmányozza azokat a dokumentumokat, 

amelyeket ma nyújtottunk át neki, amelyek a mi esetünkben pontosan tartalmazzák azt a 

listát, amely valójában egyelőre nincs benne a hálózatban. Lehetőségéhez mérten azt 

mondta, hogy megfontolja, melyek azok a szakirányzatok, amelyek esetlegesen 

visszakerülhetnek a hálózatba, és a végleges hálózatot fogják már akkor nyújtani a magyar 

ajkú gyerekek számára” – tette hozzá Jerasz Anikó. 
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Kalmár Ferenc: a zágrábi magyar egyesület a híd szerepét tölti be a 
magyarság és a horvátság között 

A zágrábi Ady Endre Magyar Kultúrkör a híd szerepét tölti be a magyarság és horvátság 

között, valamint Magyarország és Horvátország között – mondta el az MTI-nek telefonon 

Kalmár Ferenc, a Külgazdasági és Külügyminisztérium Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa pénteken, miután részt 

vett a szervezet fennállásának 85. évfordulóján rendezett ünnepségen. Kiemelte, hogy az 

Ady-körnek már három generáción keresztül sikerült megőriznie a szervezetet, és 

összefognia a magyarságot Zágrábban. Ez egy óriási munka volt, és köszönet jár érte – 

hangsúlyozta. Kifejtette, hogy az egyesület céljai megegyeznek a magyar nemzetpolitika 

céljaival: az identitás megőrzés, a szülőföldön maradás és boldogulás, valamint a magyar 

kultúra ápolása, továbbadása és gyarapítása. Ünnepi beszédében arra kérte a tagságot, 

hogy kapcsolódjanak be a Szent László-év eseményeibe, hiszen Szent László volt az, aki 

megalapította a zágrábi érsekséget, aminek összekötő kapocsnak kell lennie Magyarország 

és Horvátország között. Kalmár Ferenc megemlítette, hogy négy év szünet után újra 

ülésezett márciusban a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság, melynek ő a magyar 

társelnöke és Zvonko Milas a horvát társelnöke, aki szintén részt vett és felszólalt a pénteki 

rendezvényen. Kalmár Ferenc a nemzeti összetartozás napja kapcsán elmondta: 

„Magyarország addig nem tudja megemészteni a békediktátumot, amíg vannak a határon 

túl olyan magyar közösségek, amelyek erőszakos asszimilációnak vannak kitéve, és nem 

kapják meg azokat a jogokat, amelyek az Európai Unióban megilletnék őket.” Mint 

mondta: a magyar kormány európai keretek között keresi a megoldást a kialakult 

helyzetre, de ehhez nyitott tárgyalópartnerek kellenek. „A barátainktól elvárjuk, hogy 

értsék meg a problémáinkat és segítsenek a megoldás keresésében” – húzta alá. 
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