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Semjén: Az állam célja a magyarok életminőségének javítása és a 
nemzet 

Az állam célja, hogy javuljon a magyar emberek életminősége és fennmaradjon a magyar 

nemzet - jelentette ki a miniszterelnök-helyettes egy nemzetpolitikai fórumon a Szabolcs-

Szatmár-Bereg megyei Ajakon kedden. Semjén Zsolt arról beszélt, az anyaországi, a 

Kárpát-medencei és a diaszpórában élő magyarság nélkülözhetetlen elemei a nemzetnek, 

bármelyik eltűnése vagy felszámolása esetén az egyetemes magyarság kerülne veszélybe. A 

magyarság csak akkor tud fennmaradni, ha minden nemzetrésze él, segítésük pedig a 

magyar állam feladata és felelőssége – hangsúlyozta a kormányfő-helyettes. A KDNP 

elnöki tisztségét is betöltő kormánypárti politikus a helyi művelődési házban megjelent 

határon túli, térségi polgármesterek és más érdeklődők előtt beszédében úgy fogalmazott, 

hogy a megfelelő nemzetpolitikához öt dolog szükséges: gazdaságilag erős Magyarország, a 

külhoni magyarság identitásának megőrzése, a diaszpóra és a szórvány megmaradása, a 

magyar etnikai alapú pártok és szervezetek támogatása, valamint az állampolgárság 

megadása. Semjén Zsolt rögzítette: gazdaságilag erős anyaország hiányában anyagilag és 

erkölcsileg nem lenne lehetőség a külhoni magyarság támogatására és a nemzeti érdekek 

képviseletére.  

 

Átlépte az egymilliós küszöbértéket a Minority Safepack 
támogatóinak száma 

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) összesítése szerint átlépte az 

egymilliós küszöbértéket a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés 

támogatóinak a száma. A FUEN csütörtöki közleményében figyelmeztetett: az egymilliós 

számot becslésnek kell tekinteni, hiszen ez az online aláírásokból, és a FUEN 

tagszervezetei által lejelentett, papíron gyűjtött aláírások összesítéséből származik. A 

szervezet fontosnak tartotta az aláírásgyűjtés folytatását az április 3-án éjfélkor lejáró 

határidőig. „Csak akkor lehet biztos a Minority SafePack kampány sikere, ha kényelmesen 

túllépjük az egymilliós határt” – áll a közleményben. Vincze Loránt, a FUEN elnöke külön 

megköszönte a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek (RMDSZ), hogy élére állt és 

mindvégig a „motorja” volt a kezdeményezésnek. „Azért is hálásak lehetünk, hogy 

kezdeményezésünk egy olyan magyar üggyé nőtte ki magát, amely egyöntetű támogatást 

élvez mind a magyarországi, mind a határon túli magyarok körében” – nyilatkozta Vincze 

Loránt. Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Kelemen Hunornak, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökének ahhoz, hogy átlépte az egymilliós 

küszöbértéket a Minority SafePack európai polgári kezdeményezés támogatóinak száma. 

Úgy fogalmazott: most már az Európai Unión a sor, hogy eleget tegyen polgárai kérésének. 
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Nemzetegyesítés ellenzéki szembe szélben 

Nekünk kiemelten fontos a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés ügye, mert a 

nemzet egyharmada Magyarország határain kívül él, akik szeretnének is megmaradni – 

jelentette ki a Magyar Időknek adott interjújában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár. Hozzátette: ugyan a becslések szerint összegyűlt a kezdeményezéshez 

szükséges egymillió aláírás, de várják a további csatlakozókat, mert a papíralapon 

kitöltöttek között sok lehet a rontott. A politikus beszélt a választások tétjéről is, ezzel 

kapcsolatban kijelentette: a kérdés az, hogy folytatódhat-e az a sikeres nemzetpolitika, ami 

2010-ben elkezdődött. Az államtitkár úgy fogalmazott: az április 8-i magyarországi 

országgyűlési választás tétje, hogy az a nemzetpolitika, ami az elmúlt években kiteljesedett, 

folytatódhat-e. Hozzátette: „Nincs olyan település a Kárpát-medencében vagy a 

diaszpórában, ahol magyarok élnek, és valamilyen támogatásban ne részesültek volna. 

Minden családhoz sikerült elérnünk, és ez a kétségkívül nagy eredmény mehet 

veszendőbe.”  

 

Megnyílt Székesfehérváron a Mecénás és katona című 
vándorkiállítás 

Csütörtöktől Székesfehérváron, az egykori koronázó bazilika romterületén látható a 

Mátyás király - Mecénás és katona című vándorkiállítás a Mátyás-emlékév keretében. 

Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

megnyitó beszédében hangsúlyozta, hogy a vándorkiállítás korszerű módon kívánja 

bemutatni Mátyás uralkodását a Kárpát-medence tíz pontján, egyszersmind emléket 

állítva a királynak, aki "egyszerre törekedett naggyá tenni a hazát és munkálkodott annak 

megvédéséért". Kiemelte: az államtitkárság az emlékév keretében minél több magyar 

közösséghez kívánja eljuttatni azt az üzenetet, hogy dönteni kell arról, építői leszünk-e a 

szülőföldnek, vagy hagyjuk sodródni az árral, mert nincs köztes út. 

 

Seszták Miklós a lehetetlen kétségbevonására biztatott 
Szatmárnémetiben 

A lehetetlen kétségbevonására biztatta Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter a 

szatmárnémeti Hám János Római Katolikus Gimnázium diákjait és tanárait kedden az 

iskola udvarán felszerelt játszótér és sporteszközök felavatási ünnepségén. Az 

iskolaudvarba, valamint a Boldog Scheffler János nevét viselő rehabilitációs és terápiás 

központ udvarába, és a Szent Alajos Konviktus udvarába a Szerencsejáték Service 

Nonprofit Kft. és a Magyar Villamos Művek Zrt. telepített összesen 22 millió forint 
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értékben játszótereket és kültéri sporteszközöket. A miniszter a magyar kormány 

Szatmárnémetihez legközelebb lakó tagjaként köszöntötte az egyházi iskola közösségét. Az 

eseményt szintén köszöntő Kelemen Hunor, a RMDSZ elnöke arról beszélt, hogy jó és 

kötelező építkezni, új értékeket létrehozni. Felidézte: az elmúlt ezer évben számtalanszor 

lerombolták, elvették, elrabolták azt, amit a magyarok építettek, a nemzet azonban ezek 

után is mindig képes volt felállni és újra építkezni mind anyagi, mind pedig szellemi 

értelemben.  

 

Kulturális központ épül – Négymilliárd forintos támogatást nyújt a 
magyar kormány Sepsiszentgyörgynek 

Négymilliárd forintos támogatást szavazott meg szerdai ülésén Magyarország kormánya a 

sepsiszentgyörgyi kulturális központ megépítésére. Erről Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy 

polgármestere számolt be csütörtöki sajtótájékoztatóján, amelyet a művelődési centrum 

leendő helyszínén, a helyi tömegközlekedési társaság udvarán parkoló autóbuszban tartott 

annak apropóján, hogy a kulturális központot ott fogják megépíteni, ahol jelenleg a vállalat 

elavult műhelyei és garázsai találhatók. Az elöljáró rámutatott: a magyar kormány három 

év alatt folyósítja a célirányos támogatást. A városrendezési tervre már aláírták az 

urbanisztikai bizonylatot, a három évig tartó építkezésnek pedig jövő tavasszal látnak neki. 

A korszerű épületbe a sepsiszentgyörgyi székhelyű Erdélyi Művészeti Központ, a Tamási 

Áron Színház és a Bod Péter Megyei Könyvtár költözhet be. Antal Árpád leszögezte: a 

beruházás a város arculatán is sokat javít, hiszen a lerobbant garázsok és műhelyek helyére 

modern épület kerül. 

 

2020-ra készülhet el a helembai Ipoly-híd 

Új híd épülhet az Ipolyon Helemba és Ipolydamásd község között - jelentette be Szijjártó 

Péter magyar külgazdasági miniszter és Peter Žiga, a Szlovák Köztársaság gazdasági 

minisztere Ipolydamásdon szerdán. Az ünnepélyes eseményen Szijjártó Péter külgazdasági 

és külügyminiszter kiemelte, hogy Magyarország és Szlovákia között a kapcsolat a múltban 

összetetten alakult, mára azonban olyan jó az együttműködés, amelyre korábban még 

sosem volt példa. Örvendetesnek nevezte, hogy sok nemzetközi kérdésben is hasonló 

álláspontot képvisel a két ország vezetése.  A miniszter hozzátette, hogy mindkét fél 

megítélése szerint mára a határok inkább a két ország összekötésére, mintsem 

szétválasztására szolgálnak. Ezt jelzi az új híd építése is, amelynek 2,1 milliárd forintos 

beruházására európai uniós keretből közösen pályáztak. Az 54 méter hosszúra tervezett 

híd 2020-ra készül el - tette hozzá. Peter Žiga szlovák gazdasági miniszter szintén méltatta 

a két ország között mára kialakult kitűnő kapcsolatot.  
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Szijjártó: A magyar közösségeknek a lakóhelyükön kell 
megerősödniük 

A gazdasági megerősödés megállítja az asszimilációt és megerősíti a kétoldalú 

kapcsolatokat – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden 

Zomborban, ahol megnyitotta a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési 

programjának szerződés-aláírási ceremóniáját. Hozzátette: a vajdasági gazdaságfejlesztési 

program nem jöhetett volna létre egy olyan magyar kormány nélkül, amely a határon túli 

magyarokra mint erőforrásra, és nem mint teherre tekint. Mint mondta: szégyenteljesnek 

tartja, hogy a magyar országgyűlési választási kampányban vannak olyan pártok, amelyek 

óriásplakátokon üzenik meg, hogy nem számítanak a határon túliakra. “Minket érdekel az 

Önök véleménye, azt szeretnénk, ha elmondanák, milyen jövőt szánnak Magyarországnak” 

– mondta a miniszter. Hozzátette, hogy a mostani kormány azt szeretné, ha az új 

összetételű országgyűlés kifejezné az egész magyar nemzet politikai akaratát, és ez csak 

úgy tud megvalósulni, ha az anyaországi szavazatok mellett a határon túliak szavazata is 

ott lesz. Arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek 

részt az április 8-i választáson. 

 

Kárpátaljai magyar szervezetek: nincs megállapodás az ukrán 
oktatási törvényről 

Cáfolta a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) és az Ukrajnai Magyar 

Demokrata Szövetség (UMDSZ) csütörtökön közzétett közös nyilatkozatában az ukrán 

külügyminiszter-helyettes állítását, amely szerint megállapodás jött volna létre az ukrán 

oktatási miniszterrel a tanügyi törvény kapcsán "a magyar közösséget nyugtalanító 

problémák megszüntetéséről". Az MTI-hez is eljuttatott közleményükben a magyar 

szervezetek Olena Zerkal ukrán külügyminiszter-helyettesnek a Novoje Vremja országos 

ukrán rádióállomás szerda esti műsorában elhangzott kijelentésére reagáltak, amely 

szerint Lilija Hrinevics ukrán oktatási tárcavezető a múlt pénteken találkozott a kárpátaljai 

magyar közösség képviselővel, és sikerült megállapodniuk az oktatási törvény kapcsán „a 

magyar közösséget nyugtalanító problémák megszüntetéséről”. „Múlt pénteken nem volt 

találkozó az ukrán oktatási miniszter és a kárpátaljai magyar közösség képviselői között, 

ezért természetesen megállapodás sem jöhetett létre közöttük” – áll a két magyar szervezet 

nyilatkozatában. 
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Magyar görögkatolikus óvoda alapkövének megszentelésén vett 
részt Grezsa István Kárpátalján 

Magyar állami támogatással épülő görögkatolikus óvoda alapkövének ünnepélyes 

megszentelésén vett részt Grezsa István kormánybiztos kedden a kárpátaljai, magyar 

többségű Mátyfalván, ahol több mint hét évtizede az egyházi óvoda lesz az első magyar 

nyelvű oktatási-nevelési intézmény. A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

keretében épülő 30 férőhelyes Oltalom óvoda alapkőszentelése alkalmából mondott 

beszédében Grezsa István, a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati 

koordinációjáért felelős kormánybiztosa hangsúlyozta: "húsvét után egy nappal a 

feltámadt Krisztus azt a reményt, hordozza minden keresztény és nem hívő ember számára 

a Kárpát-medencében, hogy az újjászületés és újrakezdés soha nem késő. Így Mátyfalván, 

ahol 1944 óta nem működhetett magyar tannyelvű oktatási intézmény, megmutathatjuk 

azt, hogy soha nem késő megálljt parancsolni az asszimilációnak, és ebben segíti a helyi 

magyar közösséget a görögkatolikus egyház."        

 

Kétmillió euróval támogatja a szlovén kormány a muravidéki 
magyar kisebbség fejlesztési projektjeit 

A szlovén kormány 2020-ig kétmillió euró támogatást nyújt a szlovéniai magyar kisebbség 

fejlesztési projektjeihez a Muravidéken, ennek keretében támogatási szerződést írt alá 

Zdravko Pocivalsek gazdaságfejlesztési és technológiai miniszter, valamint Horváth 

Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke 

kedden Ljubljanában. A pénzügyi hozzájárulás célja az őshonos magyar nemzeti közösség 

által lakott térség gazdasági tevékenységének fejlesztése, új munkahelyek létrehozását, 

valamint a meglévők megőrzése, új infrastruktúra kialakítása és a meglévő fejlesztése, 

továbbá a térség turisztikai vonzerejének növelése. A jelenlegi szerződés 1,6 millió euróról 

szól, egy 360 ezer eurós projekt már lezárult. Pocivalsek a sajtónak úgy nyilatkozott: a 

szlovén–magyar kapcsolatok kiválóak és az utóbbi években erősödtek, ehhez pedig 

nagyban hozzájárultak a határ két oldalán élő nemzeti kisebbségek. Szlovénia támogatni 

kívánja a Muravidék gazdasági fejlődését, a kis- és középvállalkozók lehetőségeinek 

bővülését. Horváth Ferenc az MTI-nek elmondta: a program hároméves időtartamra szól 

(2017–2020), és azok vehetnek részt benne, akik az őshonos magyar nemzeti közösség 

által lakott területen tevékenykednek, valamint hozzájárulnak a megfogalmazott célok 

megvalósításához. 
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