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Semjén Szatmáron: a támogatás nem „kegygyakorlás”, hanem a 
magyar állam kötelessége 

Magyarország most már erős ország anyagi értelemben, büszkeségében és nemzeti 

öntudatában is – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön 

Szatmárnémetiben, a magyar kormány támogatásával felújított Szent Alajos Konviktus 

átadásán. Semjén Zsolt a 94 millió forintból felújított katolikus bentlakásos diákotthon 

átadásán azt mondta, Magyarország és a magyar állam már nemcsak felelősséget érez, 

hanem – az új alaptörvényben leírtak szerint – felelősséget visel minden magyarért, bárhol 

él a világon. Jelen esetben a konviktus támogatása tehát nem „valamilyen kegygyakorlás 

vagy jótett”, hanem ez a magyar állam kötelessége – hangsúlyozta a kormányfőhelyettes. A 

magyar állam minden magyarnak az állama – rögzítette beszédében Semjén Zsolt. A Hám 

János Római Katolikus Teológiai Líceumhoz tartozó, Szent Alajos jezsuita szerzetesről 

elnevezett konviktust 1997-ben építették, első tanévében 120 tanuló számára biztosított 

bentlakási lehetőséget. A jelenleg 108 férőhelyes kollégium kétszintes épülete a felújítás 

során új homlokzatot kapott, modernizálták a konyhai gépparkját, felújították folyosóit és 

a belső tereit, kicserélték a szobák padlóburkolatát, a külső nyílászárókat, valamint új 

bútorzatot vásároltak a szobákba. 

 

Szijjártó: A magyar érdekek védelmében a legkeményebb 
diplomáciai eszközök is szóba jönnek 

A magyar érdekek képviseletében a legkeményebb diplomáciai eszközök használatától sem 

szabad visszariadni - vélekedett a Krónika című erdélyi magyar napilapban szerdán közölt 

interjúban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint az elmúlt 

hetek eseményei világosan megmutatták Magyarország és Románia egymásrautaltságát. 

Az egymásrautaltság területei között a két ország gazdasági kapcsolatait és a közös 

nemzetközi érdekérvényesítést említette. Utóbbira példaként az ukrán oktatási törvény 

elleni közös fellépést hozta fel. Elmondta: a román hatóságok nyitottnak és jóindulatúnak 

mutatkoztak az erdélyi gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatban, miután a magyar fél 

világossá tette számukra, hogy pontosan azt akarja megvalósítani, mint amit a német 

állam tesz az Erdélyben maradt szászokkal. A miniszter reményét fejezte ki, hogy mielőbb 

rendeződik a csíkszeredai és kolozsvári főkonzulátusokon szolgálatot teljesítő magyar 

diplomaták igazolványainak a kiállítása, és az új csíkszeredai főkonzul is megkapja 

működési engedélyét. Hozzátette: a kolozsvári magyar kulturális intézet létrehozásához is 

már csak egy-két utolsó bürokratikus diplomáciai feladat maradt hátra. 

 

Be kell töltenünk azt a teret, ami nekünk adatott 
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A "nekünk adatott" tér betöltésére buzdított Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere a reformáció 500. évfordulója alkalmából a marosvásárhelyi sportcsarnokban 

szombat délután tartott ünnepi istentiszteleten. A Marosvásárhely körüli négy református 

egyházmegye közös ünnepi rendezvényére több ezer ember vonult át a városon a 

vártemplomból a sportcsarnokba. A miniszter a marosvásárhelyi felvonulás örömét idézve 

kijelentette: "Az a dolgunk, hogy betöltsük azt a teret, ami nekünk adatott, azt az otthont, 

ami nekünk a Mindenható által kijelöltetett. Mert ha mi nem töltjük be, akkor betöltik 

mások, és valami olyan fog hiányozni ebből az európai világból, amit csak mi tudunk 

adni". A sportcsarnokot betöltő református gyülekezet megtapsolta a miniszter 

bejelentését, hogy 2018-tól a világ bármely pontján, így az Erdélyben született magyar 

gyermekeket is megilleti a babakötvény. Fontosnak tartotta azonban, hogy "ne csak a 

pénztárca kösse össze a magyarországi és a határon túli magyarokat, hanem szívük, lelkük 

is. 

 

Kálvineum-avatás Zilahon „egy megrendítő, de mégis örömteli 
harc” után 

Zilah város református magyarsága hetven évvel a felépítése után vehette igazán birtokba a 

Kálvineum oktatási és művelődési központot és kollégiumot. A második világháború 

idején nagy erőfeszítések árán, közadakozásból felépített épületet egy évvel az átadása 

után államosították, részleges visszaszolgáltatására és birtokba vételére a magyarságnak 

2011-ig kellett várnia. A magyar állam támogatásával felújított épületet vasárnap avatták 

fel. Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az épület felavatása alkalmából tartott 

hálaadó istentiszteleten megrendítőnek, fájdalmasnak, de mégis örömtelinek nevezte a 

zilahi magyarság harcát. Hozzátette: azért örömteli is, mert mégiscsak győztünk, a 

Kálvineum egy részét visszavettük”. Azt tartotta a történet tanulságának, hogy háborúban 

is lehet építkezni, csak sokkal nehezebben. A miniszter úgy vélte, hogy a reformáció óta 

eltelt ötszáz év, de az utolsó száz év is arra tanít, hogy jobbnak kell lenni másoknál, és így 

középtávon győzelmeket lehet aratni. Mint pontosította, a Németh László által 

meghirdetett „minőség forradalma” nem azt jelenti, hogy másokat legyőzünk, de „azt 

jelentheti, hogy felülmúljuk mások teljesítményét”. A gondolatot folytatva a miniszter 

kijelentette: az a legjobb, ha a tehetség és a magyarság összetartozik. 

 

Újraválasztották Tőkés Lászlót az EMNT elnökének 

Újraválasztották elnöknek Tőkés László európai parlamenti képviselőt az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács (EMNT) Kolozsváron rendezett küldöttgyűlésén. A megjelent küldöttek 

áttekintették az elmúlt időszak főbb közéleti eseményeit, meghallgatták az elnöki, 

ügyvezető elnöki beszámolókat, valamint az EMNT Demokráciaközpontok honosítási 

munkájáról szóló összefoglalót.   Ezt követően a jelenlévő 95 küldött megerősítette 
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tisztségében – és a következő két évre is bizalmáról biztosította – Tőkés László volt 

királyhágómelléki püspököt. Az EMNT elnökének jelölésére a küldöttgyűlés Sándor 

Krisztinát, a szervezet ügyvezető elnökét is megerősítette tisztségében, aki a következő két 

évben is ügyvezető alelnöki minőségében látja el feladatát. Elnöki beszámolójában Tőkés 

László a „posztkommunista visszarendeződésnek” és a teljes körű rendszerváltás 

elmaradásának tulajdonította azt, hogy nem valósultak meg az erdélyi magyarság 

autonómiaigényét először kinyilvánító, negyed évszázada elfogadott Kolozsvári 

Nyilatkozat célkitűzései. 

 

Grezsa István: Második szakaszába lép a Kárpát-medencei 
óvodafejlesztési program 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program második ütemét közel 21,5 milliárd forinttal 

támogatja a kormány, a program folytatásaként 77 új óvoda épül és 217 intézményt 

újítanak fel – mondta Grezsa István kormánybiztos pénteken Nagymegyeren, a felvidéki 

magyar polgármesterek és képviselők VII. Önkormányzati Szabadegyetemén. Felvidék a 

program második ütemében 5,4 milliárd forint támogatásban részesül, így 11 új óvoda épül 

és 95 intézményt újítanak fel – ismertette a kormánybiztos. „Az óvodafejlesztési program 

első ütemében lakosságarányosan a Felvidék kapta a legtöbb támogatást. Úgy látjuk, hogy 

itt van szükség a legnagyobb segítségre” – mondta Grezsa István. A kormánybiztos szavai 

szerint „Felvidéken számos kiaknázatlan lehetőség van az óvodák fejlesztésében”, mert 

500 olyan település van, ahol 15 százalékot meghaladja a magyar lakosság aránya, azonban 

200 helyen nincs lehetőség magyar óvodába adni a gyerekeket. „Várjuk, hogy a Felvidék 

töltse be a magyar politikában azt a súlyt, amely létszám, földrajzi elhelyezkedés és 

gazdasági erő alapján megilleti. Ebben a kérdésben a huszonnegyedik órában vagyunk” – 

fogalmazott a Grezsa István. 

 

Menyhárt: a szlovákiai megyei választáson minél több magyarnak 
szavaznia kell 

El kell érni, hogy Szlovákiában a november 4-i megyei választáson minél több magyar 

menjen el szavazni, mert ez a választás fontosabb lesz, mint a korábbi – mondta Menyhárt 

József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke pénteken Nagymegyeren, a felvidéki 

magyar polgármesterek és képviselők VII. Önkormányzati Szabadegyetemén. Menyhárt 

József hozzátette, a megyei választások tétjét jelzi, hogy az önkormányzatok dönthetnek az 

alsóbbrendű utak felújításáról, az iskolahálózat fenntartásáról, a turizmus fejlesztéséről és 

a szociális intézményekről. Az elnök ismertette, hogy az MKP öt megyében indít jelöltet. 

Nyitra és Nagyaszombat megyékben önálló megyefőnök-jelöltet állítottak Farkas Iván, 
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illetve Berényi József személyében. Pozsonyban az ellenzéki összefogás jelöltjét Juraj 

Drobát, a Szabadság és Szolidaritás (SaS) politikusát támogatják. Kassa megyében a Smer 

jelöltje, Richard Rasi mögé állt az MKP. A legerősebb kormánypárttal hagyományosan jó 

az együttműködés a megyében – emlékeztetett Menyhárt József. Az MKP Besztercebánya 

megyében a legesélyesebb jelöltet támogatja, a párt célja, hogy a támogatott jelölt legyőzze 

Marian Kotlebát, „a fasisztoid Mi Szlovákiánk Néppárt elnökét” – mondta az elnök. 

 

Magyar Levente: újjáéledhet Magyarország és Szlovákia között a 
határ menti vasúti személyforgalom 

A magyar kormány törekszik arra, hogy újjáélessze a kisléptékű vasúti személyforgalmat 

Magyarország és Szlovákia között – jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

parlamenti államtitkára pénteken Nagymegyeren, a felvidéki magyar polgármesterek és 

képviselők VII. Önkormányzati Szabadegyetemén. Jelenleg hat olyan sínpár köti össze a 

két országot, mely alkalmas kisléptékű vasúti személyforgalomra, de ezek közül egyiken 

sem lehet utazni. Ennek megváltoztatása érdekében tárgyalások folynak a szlovák 

kormány vezetőivel – ismertette Magyar Levente. Az államtitkár elmondta, Magyarország 

és Szlovákia között az egyik legjelentősebb közlekedési kapcsolat a komáromi új Duna-híd 

megépítése lesz. A politikus emlékeztetett arra, hogy magyar-szlovák az unió egyik 

leghosszabb és egyben legrosszabban átjárható határszakasza. Az Orbán-kormány két 

ciklusa alatt a határátkelő pontok száma harmadával nőtt, most 34 átkelő üzemel. Magyar 

Levente hozzátette, néhány éven belül autópálya köti majd össze Budapestet Kassával és 

Pozsonnyal. Az államtitkár elmondta, hogy nagy reményeket kelt a felvidéki 

gazdaságfejlesztési program pályázata. Az érdeklődők nagy számából látszik, hogy sikerült 

megszólítani az érintetteket – fogalmazott. 

 

Jószolgálati látogatásra érkezett Vajdaságba a magyar köztársasági 
elnök felesége 

Hetedik alkalommal adakoztak a magyar gazdák a jótékonysági program javára nyolc 

különböző ország területéről. Idén több mint hatszáz tonna búza gyűlt össze a szegény 

sorsú gyermekek megsegítésére. Az élelmiszer-adományt Herczegh Anita, Áder János 

köztársasági elnök felesége, Győrffy Balázs, a NAK elnöke, valamint Korinek László, a 

program elindítója és Nagy Miklós, a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének elnöke 

adta át a Ferences Közhasznú Alapítvány képviselőinek. „A Magyarok Kenyere nem csupán 

egy jótékonysági program, de már önmagában is ünnep, az összetartozás és a 

segítségnyújtás ünnepe. Azt bizonyítja, hogy a magyarság képes az összefogásra, a magyar 

gazdák gondot viselnek a közösségükről. 2015-től a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a 
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korábbi partnerséget megerősítve stratégiai partnerré, később főszervezővé vált a 

Magyarok Kenyere program lebonyolításában. Az első évben 10 tonna, majd 20 tonna, 100 

tonna, 220 tonna, 440 tonna, tavaly 515 tonna, idén pedig már 600 tonna búza gyűlt össze 

a gazdák felajánlásából, amelyben jelentős szerepet vállaltak a külhoni gazdák is, 2017-ben 

150 tonna érkezett a határon túlról” – emelte ki Győrffy Balázs. Egyre többen csatlakoznak 

a programhoz is, összesen 3900 gazda ajánlott fel búzaadományt a Magyarok Kenyeréhez, 

köztük 1600-an a határokon túlról. 

 

Pásztor Brüsszelben: Ma sokkal többen érdeklődnek Vajdaság, 
illetve Szerbia iránt 

Szerbia és Vajdaság megítélése most sokkal jobb, mint korábban, ez pedig a régiók közötti 

jó kapcsolat fejlesztésének szemszögéből különösen fontos – nyilatkozta Pásztor István, a 

Tartományi Képviselőház elnöke a Pannon RTV-nek Brüsszelben, a régiók és városok 15. 

európai hetén. Pásztor István kijelentette, hogy „összehasonlítva az előző évekkel, hogy ma 

az érdeklődés Vajdaság, illetve Szerbia irányába sokkal kitapinthatóbb és sokkal 

pozitívabb, sokkal erőteljesebb. Azt láttam ezeken a beszélgetéseken, hogy a számunkra 

fontos szomszéd és szélesebb körben működő és létező meghatározó régiók akarnak 

velünk együttműködni. Nagyon sok együttműködési lehetőségben állapodtunk meg, és az 

elkövetkezendő hónapokban ezeknek a megvalósítását próbáljuk, közösen a kormánnyal 

realizálni. A parlament és a kormány között ebben a témában is egy teljes összhang van. 

Közösen kell ezeknek az ügyeknek az előremozdítása érdekében tennünk most, amikor úgy 

látom, és úgy tapasztalom, hogy Szerbia uniós közeledése felgyorsult”. 

 

Magyarország kezdeményezni fogja az Ukrajna-EU társulási 
megállapodás felülvizsgálatát 

Az új ukrán oktatási törvény rosszabb helyzetet teremt a magyarok és más kisebbségek 

számára, mint amilyen helyzetben a Szovjetunióban voltak az oktatás terén – jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Ungváron. A miniszter hozzátette: 

az európai uniós tagországok külügyminisztereinek jövő heti tanácskozásán 

kezdeményezni fogja az EU-ukrán társulási megállapodás felülvizsgálatát. A miniszter 

azután beszélt erről, hogy a kárpátaljai magyar szervezetek és a történelmi egyházak 

vezetőivel egyeztetett a tanügyi jogszabály kapcsán kialakult helyzetről. Szijjártó Péter 

elmondta: a megbeszélésen arra az egyértelmű következtetésre jutottak, hogy a nemrég 

hatályba lépett oktatási törvény gyakorlatilag ellehetetleníti Ukrajnában a magyar iskolák 

működését, elveszi a már megszerzett jogot az anyanyelven történő tanulástól 10 éves kor 

fölött, miáltal Ukrajna minden létező nemzetközi kötelezettségét megszegi. „Ezt nem 
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engedhetjük meg, a magyar kormány a legkeményebben szembe fog menni ezzel az 

intézkedéssel” – tette hozzá. Szijjártó elmondta, ungvári egyeztetésükön a kárpátaljai 

magyarok képviselői, civil szervezetei, a helyi egyházak és pedagógusok azt kérték, hogy a 

magyar kormány ne hátráljon meg, ezért egyeztetés helyett a törvény visszavonása hozhat 

csak megoldást. A miniszter nyomatékosította: a külhoni magyarság sorsa nem alku 

tárgya, Ukrajnának vissza kell vonnia az oktatási törvény kisebbségeket sértő 

rendelkezéseit. 

 

Jandroković: Horvátország és Magyarország kapcsolata példaértékű 

A magyarországi horvát kisebbség és a horvátországi magyar kisebbség helyzete jó példa 

lehetne más országok számára is – mondta Gordan Jandroković, a horvát országgyűlés 

elnöke Budapesten, a magyarországi horvátok képviselőivel való találkozó után. A 

parlament elnöke találkozott magyar kollégájával, Kövér Lászlóval is, valamint Áder János 

köztársasági elnök is fogadta a horvát delegációt, melynek Jankovics Róbert, horvátországi 

magyar parlamenti képviselő is tagja volt. A látogatás kezdetén Horvátország budapesti 

nagykövetségének épületében került sor a találkozóra a magyarországi horvát kisebbség 

képviselőivel. A horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság ajánlásainak végrehajtásával 

kapcsolatban Jandroković hangsúlyozta, hogy a szándék mindkét fél részéről megvan, és 

hogy a két fél tisztában van a kisebbségvédelem fontosságával. „Tudom, hogy több mint 

negyven ajánlást fogalmaztak meg, és hogy több fontos témát és hatalmas területet fed le a 

vegyes bizottság munkája. Azt elmondhatom, hogy kollégáim elégedettek a végrehajtás 

dinamikájával” – mondta Jandroković. Mišo Hepp, a magyarországi horvátok parlamenti 

szószólója a horvát kisebbség helyzetét korrektnek értékelte, és kiemelte, hogy az elmúlt 

három év alatt a magyar kormány által nyújtott támogatás is nagyobb lett, és hogy a 

következő évi költségvetésben további emelésre számíthatnak. 

 

Potápi Törökországban: éljünk a világ bármely pontján, nemzetünk 
sorsáért felelősséget kell vállalnunk 

Éljünk a világ bármely pontján, nemzetünk sorsáért felelősséget kell vállalnunk – 

hangsúlyozta Potápi Árpád János a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára csütörtökön az isztambuli Szent Benedek-templomban a II. Rákóczi Ferenc 

erdélyi fejedelem török földre lépésének 300. évfordulóján bemutatott emlékmisén. Az 

államtitkár beszédében rámutatott, hogy a Törökországban élő magyarság számára 

Rákóczi többet jelent a magyar nemzet történelmi arcképcsarnokának egyik alakjánál. 
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Hozzátette: a száműzött fejedelem egyben alapítója is a törökországi közösségnek, 

megalapozója a magyar és török nép barátságának. A politikus az isztambuli magyarokhoz 

szólva kifejtette: ez a felelősségvállalás Rákóczi elsődleges üzenete ma. Kinek-kinek a maga 

helyén szerepe és feladata van a magyar jövő alakításában. Akár úgy, hogy megtanítja 

gyermekét a magyar szóra, akár úgy, hogy időt és fáradságot nem sajnálva szervezi és építi 

a helyi magyar közösséget, akár úgy, hogy hivatása gyakorlása során öregbíti nemzetünk 

megbecsültségét. 

 

Szilágyi Péter: 2017 végéig egymillióra nő az új magyar 
állampolgárok lélekszáma 

2017 végéig egymillióra nő az új magyar állampolgárok lélekszáma – tájékoztatta vasárnap 

az MTI-t Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára, aki a Clevelandben élő magyarságnál tett látogatást. A helyettes államtitkár a 

Regionális Diaszpóra Tanács clevelandi értekezletén vett részt. Tájékoztatta a tanácskozás 

résztvevőit a magyar kormány 2010 óta folytatott nemzetpolitikájának részleteiről és 

eddigi eredményeiről, valamint az új lehetőségekről. Szilágyi Péter beszámolt a Kőrösi 

Csoma Sándor-program, a Julianus-program és a kulturális értékmentést szolgáló Mikes-

program eredményeiről és további lehetőségeiről. A többi között például arról is, hogy már 

2018 elejétől igényelhető pályázati támogatás a hétvégi magyar iskolákhoz. A helyettes 

államtitkár örömmel nyugtázta azt is, hogy 2017 végéig egymillióra gyarapszik az új 

magyar állampolgárok lélekszáma. Hangsúlyozta: tapasztalatai szerint egyre nagyobb az 

érdeklődés a Diaszpóra Tanács munkája iránt, és a tanácskozáson is többen kérték az 

anyaország támogatását mind a hétvégi iskolákhoz, mind az amerikai magyar szervezetek 

közötti jobb kommunikáció elősegítéséhez. 
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