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Áder: politikai nemzetünk egységét ünnepeljük 

Politikai nemzetünk egységét ünnepeljük - hangoztatta Áder János köztársasági elnök 

szombaton Budapesten, a Sándor-palotában, az egymilliomodikként honosított külhoni 

magyar és családja ünnepélyes állampolgársági eskütételén. Az ünnepségen jelen volt 

Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László házelnök is. Az államfő úgy fogalmazott: ma 

egy gunarasi gazdálkodó, Lajkó Miklós és felesége mutatták meg, mi a magyarság. Magyar 

állampolgárok szeretnének lenni, mert magyarnak tartják magukat, magyar az 

anyanyelvük, magyar iskolát végeztek, és mert őseik is magyarok voltak. Nekünk, 

anyaországiaknak nincs más feladatunk, mint megköszönni ezt nekik, megköszönni, hogy 

nemzedékről nemzedékre őrzik és továbbadják őseink hitét és hazaszeretetét, hogy 

magyarul szeretnek, magyarul dolgoznak, magyarul szólnak a gyermekeikhez és magyarul 

álmodnak - mondta Áder János. 

 

Orbán Viktor az RMDSZ elnökével tárgyalt 

Orbán Viktor miniszterelnök kedden délelőtt hivatalában fogadta Kelemen Hunort, a 

Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, aki tájékoztatta őt a romániai 

politikai helyzetről, és egyeztettek az erdélyi magyarság számára fontos kulturális, oktatási 

kérdésekről is. A tárgyaláson megállapították, hogy a romániai magyarság szülőföldön való 

boldogulását elősegítő gazdaságfejlesztési program első fázisa sikeresen lezárult, és azt 

folytatni fogják. Egyetértés volt abban is, hogy Erdélyben a magyar identitás megőrzését 

szolgáló kulturális és oktatási intézmények további fejlesztésére van szükség, ehhez a 

magyar kormány a jövőben is segítséget nyújt. 

 

Európa sorsa is eldőlhet a magyarországi választáson 

A jövő tavaszi magyarországi választáson Európa sorsa is eldőlhet – hangoztatta Kövér 

László, az Országgyűlés elnöke a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országos 

választmányának ülésén szombaton Budapesten. A házelnök – aki a Fidesz választmányi 

elnöke is – a választások tétjeként az elmúlt 7-8 év eredmények megőrzésére hivatkozott, 

továbbá arra, hogy Magyarország magyar ország tud-e maradni. Az eredmények közé 

sorolta a családpolitikai rendszert, az unión belül kiharcolt gazdasági mozgásteret és a 

nemzetpolitikát. Utóbbit úgy jellemezte: gyakorlatilag a nemzethatárok feletti 

újraegyesítés, a nemzeti közösség újraszövése zajlik.    Kövér László kiemelte, hogy 

Magyarország ma lélekszámánál, gazdasági teljesítményénél nagyobb befolyással bír a 

nemzetközi politikában, és ennek szerepe van abban, hogy Európa megőrzi-e keresztény 

karakterét. 
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Semjén Zsolt: felemelő érzés, hogy nemzettársaink az ország 
házában vetélkednek 

Felemelő érzés, hogy a nemzetrészek középiskolás diákjai vetélkedésének az ország háza 

ad otthont – mondta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes 

csütörtökön Budapesten. A politikus a Nemzeti Választási Iroda (NVI) és a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága által Kárpát-medencei középiskolás 

diákoknak meghirdetett, Demokrácia 1×1 elnevezésű vetélkedő döntőjének megnyitóján, a 

Parlamentben felidézte: a kettős állampolgárságról szóló törvény célja az volt, hogy 

„nemzettársaink polgártársaink lehessenek”, az Országház pedig az egyetemes magyarság 

háza. Azóta a Ház falai között sok esemény történt ennek szellemében, itt indult újra a 

Magyar Állandó Értekezlet és itt tette le a Szent Korona előtt esküjét a félmilliomodik 

honosított állampolgár, Böjte Csaba ferences szerzetes - mondta, hozzátéve, most pedig a 

Parlament a Kárpát-medencei fiatalok vetélkedésének ad otthont. A vetélkedő célja az volt, 

hogy a külhoni magyar fiatalok átfogó ismereteket szerezzenek a demokrácia, az emberi 

jogok, az állampolgárság, a választási rendszer és a nemzetközi intézmények témakörében. 

A versenyt a szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnázium csapata nyerte meg, akik 159 

csapat közül bizonyultak a legjobbnak. 

 

Szijjártó Péter: viharos évet zárnak a magyar nemzeti kisebbségek 

Viharos éven vannak túl a magyar nemzeti közösségek, akik közül a kárpátaljai 

magyaroknak kell szembenézniük a legnagyobb nehézségekkel a továbbra is 

elfogadhatatlan ukrán oktatási törvény miatt – mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 

külügyminiszter szerdán az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt. A 

tárcavezető éves meghallgatásán pártállástól függetlenül köszönetet mondott a testület 

valamennyi tagjának, amiért szerinte egyetértésükkel talán soha nem látott konszenzust 

tudtak kialakítani a kárpátaljaiakat sújtó ügyben. Kiemelte továbbá, hogy ebben a 

kérdésben az Európai Unió eljárása is példátlanul korrekt, ugyanis Brüsszel is világosan 

kiállt Magyarország három legfontosabb elvárása mellett. Ezek közül az első, hogy 

kisebbségek már meglévő jogait, így Ukrajnában az anyanyelven történő oktatás 

lehetőségét nem lehet korlátozni, emellett minden a kisebbségeket érintő döntés előtt 

konzultálni kell a képviselőikkel, a Velencei Bizottság törvénymódosítást sürgető 

állásfoglalását pedig maradéktalanul végre kell hajtani – emlékeztetett Szijjártó Péter. A 

külgazdasági és külügyminiszter kijelentette: Ukrajna megsértette saját alkotmányos és 

nemzetközi kötelezettségeit. A magyar kormány éppen ezért mindaddig blokkolja Ukrajna 

minden nemzetközi kezdeményezését, amíg a helyzet nem rendeződik a kárpátaljaiakat 

kielégítő módon - húzta alá. 
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Nincs garancia arra, hogy felterjesztik az UNESCO-listára az erdélyi 
magyar értéket 

Évekbe telhet, míg a csíksomlyói búcsúnak a szellemi világörökségi listára való felvétele 

ismét napirendre kerülhet az UNESCO illetékes bizottsági ülésén. Az RMDSZ ismét 

mulasztással vádolja a kulturális minisztériumot. A parlament UNESCO-bizottsága 

írásban kérte számon a művelődési minisztériumon, hogy miért nem szerepelt a 

csíksomlyói pünkösdi búcsú szellemi világörökségi listára történő felterjesztése a 

világszervezet december 4–9. között Dél-Koreában tartott ülésének napirendjén – mondta 

el a Krónikának Novák Csaba RMDSZ-szenátor. Ellenben szerepelt a Románia által 

koordinált, Bulgáriával, a Moldovai Köztársasággal és Macedóniával közösen felterjesztett 

dosszié, melyben március elseje megünneplésének hagyományát (mărţişor) ajánlották a 

testület figyelmébe, és melyet az el is fogadott. „A hétfői nap folyamán iktattunk egy 

kérést, melyben arra kérjük a művelődési minisztériumot, válaszoljon: pontosan milyen 

stádiumban van, illetve hogyan tekint a csíksomlyói búcsú UNESCO-listára való 

jelölésére” – mondta Novák Csaba. 

 

Ezentúl nem a szerzőknek kell románra fordítaniuk az anyanyelven 
írt tankönyveket 

Az anyanyelven megírt tankönyveket Romániában ezentúl nem kell az állam hivatalos 

nyelvére lefordítaniuk a tankönyvíró pedagógusoknak – tudatta csütörtökön az RMDSZ 

hírlevele, Szabó Ödön képviselőházi frakcióvezető-helyettes bejelentését idézve. A 

politikus szerint az RMDSZ oktatásügyi szakembereinek sikerült elérniük, hogy az oktatási 

minisztérium újonnan közzétett tankönyvírási módszertana a román fordítás elkészítését 

az országos tankönyvkiadóra bízza. A kifejezetten a kisebbségek számára készült 

tankönyveket – anyanyelv, kisebbségi történelem, kisebbségi zenetankönyv – egyáltalán 

nem kell ezentúl lefordítani. Szabó Ödön felidézte: 2013 óta a pályázati részvétel 

előfeltétele az, hogy a magyar nyelven írott tankönyvhöz a szerzők román fordítást is 

mellékeljenek, akkor is, ha csak ábécéskönyvről volt szó. Úgy vélekedett: Remus Pricopie 

akkori oktatási miniszter módszertana gyakorlatilag minden kisebbségi tankönyvírót 

alanyi jogon biztonsági kockázatnak nyilvánított. 

 

Grezsa: az új magyar önépítés oka, hogy a magyarok a Kárpát-
medence egészében otthon érezhessék magukat 

Az új magyar önépítésnek az az oka, hogy mi (magyarok), itt a Kárpát-medence egészében 

szeretnénk otthon érezni magunkat - jelentette ki Grezsa István kormánybiztos vasárnap a 
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felvidéki Révkomáromban, ahol beszédet mondott a Szlovákiai Református Keresztyén 

Egyház óvodafejlesztési programja első felépítésre váró óvodájának ünnepélyes 

alapkőletételén. A révkomáromi Szövetkezet utcában megépítendő óvoda a magyar 

kormány által elindított Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásának 

köszönhetően jön majd létre, a tervek szerint jövő év októberére épül fel. A Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program két ütemében 38 és fél milliárd forint forrásból újítják 

meg az óvodai és bölcsődei rendszert szerte a Kárpát-medencében. Grezsa István 

kormánybiztos az ünnepélyes alapkőletételen a program okairól, célkitűzéseiről és 

üzenetéről beszélt. Kifejtette: Magyarország gazdasági erősödésével, az anyaország juttatni 

akar a határon túli magyar közösségeknek is. Rávilágított: az óvodaprogram, mint minden 

gyermekekbe fektetett erőforrás, a jövőről és az összefogásról is szól. 

 

Pásztor István a Duna-díj idei kitüntetettje 

Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke vehette át Budapesten a 

Duna Televízió által alapított, az idén hatodik alkalommal odaítélt Duna-díjat, amelyet az 

egy nemzetben gondolkodás előmozdításában részt vevő személyeknek, szervezeteknek 

ítélnek oda. Ez a díj a magyarság érdekében, a nemzet ügyében végzett szolgálatot állítja 

példaképül a világ magyarsága elé – mondta méltatásában Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes, kiemelve, hogy közéleti pályája során Pásztor István mindvégig kiemelt 

figyelmet fordított a Vajdaság politikai és gazdasági helyzetének javítására, „mert a célja a 

szülőföld megerősítése volt”, és ebben szerb partnereivel is konstruktívan működik együtt. 

Felidézte: egy évtizede, Pásztor István pártelnökké választása után a VMSZ megerősödött, 

nyitott a többi vajdasági magyar párt és szervezet felé, s ezek a szervezetek rövid időn belül 

korábban nem tapasztalt együttműködésre léptek. 

 

Mind több vajdasági magyar regisztrál a jövő évi magyarországi 
választásokra 

Az elmúlt időszakban megduplázódott azoknak a Vajdaságban élő magyar 

állampolgároknak a száma, akik regisztráltak a jövő évi magyarországi választásokra. Így 

már 60 ezernél tart ez a szám. Ezt mondta Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség 

elnöke a Pannon Televízió Szubjektív című műsorának. A VMSZ aktivistái az elmúlt 

időszakban egy összetett terepi munkát végeztek. A cél az volt, hogy tájékoztassák az 

embereket, hogy magában az állampolgárság nem jelent szavazati jogot - húzta alá a 

pártelnök.  Pásztor István elmondta: „ha valakinek stratégiai partnere van, akkor az nem 

azt jelenti, hogy amikor nekünk szükségünk van, akkor tudjuk, hogy ki a stratégiai 

partnerünk, hanem akkor is, amikor a stratégiai partnerünk csatában van, akkor vissza 
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kell, hogy segítsük. Az elmúlt évek az én számomra azt bizonyították, hogy a Fidesz egy 

stabil stratégiai partner, amire mindig számíthatunk”.  

 

Jankovics Róbert évértékelő nyilatkozata: „Számunkra nincs 
lehetetlen” 

A parlamenti képviselő szerint az, hogy hosszú évek után idén jelentős eredményekről 

számolhat be, többek között a 2016-os előre hozott parlamenti választáson aratott 

sikernek köszönhető, amellyel a magyar közösség egy erős érdekképviseletre tett szert. Ezt 

támasztja alá az is, hogy majdnem öt év kihagyás után idén tavasszal újra összeült a 

horvát-magyar kisebbségi vegyes bizottság, és a horvátországi magyarság számára 

legfontosabb ajánlások mind bekerültek a jegyzőkönyvbe. Az idei esztendőben véleménye 

szerint sikerként könyvelhető el az is, hogy a tavalyihoz képest 5,5%-kal emelkedett a 

horvátországi magyar szervezeteknek juttatott (horvát) állami támogatás. Úgy véli, hogy 

komoly mérföldkőnek számít a horvát kormány és a nemzetiségek viszonyában az is, hogy 

a kormány idén elfogadta a nemzeti kisebbségekre vonatkozó operatív programot, 

amelyben a magyarságra vonatkozó legfontosabb prioritások is szerepelnek. Jelentős 

előrelépés történt a két ország kapcsolatában is, több kétoldalú találkozóra is sor került az 

elmúlt 12 hónap során, amelyeken a horvát delegáció tagja volt Jankovics Róbert is. 

 

Május 3-a lesz a horvát-magyar barátság napja 

Jankovics Róbert parlamenti képviselő meghívására és vezetésével szerdán tartotta meg 

négyévnyi kihagyás után az első ülését a Horvát Szábor és a magyar Országgyűlés baráti 

tagozata Zágrábban. A találkozó egyik témája a horvát-magyar barátság napjának a 

meghatározása volt, amit a két ország törvényhozásának döntése után minden évben 

május 3-án ünnepelünk majd. A baráti tagozatok találkozóján több fontos témát is 

megvitattak, ezek egyike volt a horvát és a magyar nép barátsága napjának a kijelölése. 

Mindkét tagozat tagjai egyhangúlag döntöttek és egyetértettek abban is, javasolni fogják, 

hogy a két ország törvényhozásában a lehető legrövidebb időn belül erről döntés szülessen. 

„A baráti tagozat találkozójáról a két házelnök, Kövér László és Gordan Jandroković 

egyeztek meg októberi találkozójuk alkalmával Budapesten. Kifejezetten örülök annak, 

hogy számos szinten javul Magyarország és Horvátország egymáshoz fűződő viszonya, 

annak meg különösen, hogy ebben mi, a nemzeti kisebbségek is egyre komolyabb 

szerephez jutunk” - nyilatkozta Jankovics Róbert. 
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