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Semjén: folytatódnak a külhoni gazdaságfejlesztési programok 

A külhoni magyarságot segítő gazdaságfejlesztési programok folytatását ígérte Semjén 

Zsolt nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes, tárca nélküli miniszterjelölt az 

Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottsága előtt. Kinevezés előtti meghallgatásán a 

politikus úgy értékelt: a magyar gazdaság jelenlétét egyre inkább elfogadják „az 

utódállamok”. A gazdaságfejlesztési programok mellett erős anyaország, az identitást 

erősítő támogatás, illetve a külhoni magyar pártokkal való kapcsolattartás, valamint a 

honosítás szükséges ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon – hangoztatta. Jelezte: 2009-

ben 9 milliárd jutott az identitás megőrzésére, tavaly pedig már 100 milliárd feletti volt ez 

az összeg. Oktatási-nevelési támogatásban 250 ezer gyermek részesül – fűzte hozzá. 

Kiemelte: az egyetemes magyarság akkor tartható meg, ha minden nemzetrésze 

megmarad. Ezért gondolkodnak össznemzeti paradigmában, s abban, hogy minden 

támogatás, ami kiterjeszthető Magyarország területén kívülre, azt terjesszék ki. Szólt a 

tematikus évekről, amelyeket az óvodákkal nyitottak, ezen intézménytípus fejlesztésére 

közel 40 milliárdos forrás jut. 102 új óvoda, bölcsőde létesült, és 412-t újítottak fel Kárpát-

medence szerte – mutatott rá. 

 

Szijjártó: a határon túl élő magyarok képviselete továbbra is a 
külpolitika fontos feladata marad 

A határon túl élő magyar nemzeti közösségek érdekképviselete továbbra is a külpolitika 

egyik legfontosabb feladata marad, ahogyan eddig is az volt – jelentette ki a Külgazdasági 

és Külügyminisztérium élére jelölt miniszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás 

bizottságának ülésén. Szijjártó Péter elmondta, a nemzeti egység megléte olyan erőforrás, 

amelyet nehéz lenne mással helyettesíteni. Úgy vélekedett, hogy kevés ügyben alakult ki 

pártokon átívelő nemzeti konszenzus az elmúlt években. Amelyekben mégis, azokat 

leginkább a nemzeti összetartozás bizottságának hatásköréhez lehetett kötni. 

Hangsúlyozta, minden nemzetközi nyomástól függetlenül kizárólag a magyar érdeket 

lesznek hajlandóak figyelembe venni. Ezután is használják majd a nemzetközi politikai 

eszköztár minden létező kellékét a magyar nemzeti közösségek megvédése érdekében, és 

továbbra is visszautasítják azon bántó és méltatlan vádakat, amelyek azt próbálják láttatni, 

hogy a magyar kormány határon túl élő magyarokat védő politikáját egy harmadik 

szereplő határozza meg - szögezte le Szijjártó Péter. 

 

Potápi: a Kőrösi Csoma Sándor-program a nemzetpolitika 
zászlóshajója 

A nemzetpolitika zászlóshajójának nevezte a Kőrösi Csoma Sándor-programot a 

nemzetpolitikai államtitkár. Potápi Árpád János a program keretében a déli féltekére 
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utazó ösztöndíjasokat köszöntve úgy fogalmazott: 2010-ben radikális kormányváltás 

történt, és ezzel párhuzamosan radikális váltás következett be a nemzetpolitikában is. A 

diaszpóra felkarolását célzó Kőrösi Csoma Sándor-programot 2013-ban indították el, és 

azt ma már méltán nevezik a nemzetpolitika zászlóshajójának – hangsúlyozta. A program 

célja – a szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-programhoz hasonlóan – 

megőrizni a magyar közösségek identitását, megerősíteni a magyar nyelvet, átadni azt a 

kultúrkincset, amelyet a magyarság jelent. Az államtitkár a program eddigi eredményeiről 

szólva kiemelte, hogy számos új magyar közösséget fedeztek fel, „sok kis Magyarországot” 

ismerhettek meg. Emellett néptánccsoportok, cserkészcsapatok alakultak, új hétvégi 

iskolák jöttek létre, feléledt a könyvtári élet, az írott sajtó több helyen. A közösségekhez 

érkező ösztöndíjasokról számos pozitív visszajelzés érkezett, a kiutazók száma évről évre 

nőtt, új országokat vontak be, egyre több szervezet igényel ösztöndíjast – sorolta. 

 

Szili Katalin: az uniónak több figyelmet kell fordítania az őshonos 
kisebbségekre, mint a bevándorlókra 

Mindaddig nem lesz képes az Európai Unió átlépni a huszonegyedik századba, ameddig 

nem látja be, hogy az őshonos nemzeti kisebbségekre legalább annyi, ha nem sokkal több 

figyelmet kell fordítania, mint a bevándorlókra - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott szerdán Brüsszelben, az európai kisebbségek védelméről az Európai 

Parlamentben rendezett kerekasztal-beszélgetésen. Szili Katalin a Hogyan tovább az 

európai kisebbségvédelem terén? címmel tartott rendezvényen hangsúlyozta: az unió 

alapvető feladatának kell lennie, hogy az európai kisebbségek védelmét szem előtt tartja a 

jogalkotási folyamatok során, a nemzetközi szerződések ratifikációja alkalmával és az 

uniós szabályozások nemzeti végrehajtásának ellenőrzésekor. Az uniónak tudomásul kell 

vennie, hogy az európai kisebbségek több mint ötvenmilliós népességet tesznek ki Európa-

szerte, ami azt jelenti, hogy az európaiak mintegy tíz százaléka tartozik valamely őshonos 

kisebbséghez. Mellettük a népesség öt százalékát teszik ki a bevándorlók. Az unió mégis 

sokkal többet foglalkozik az öt százalékot képviselő bevándorlók érdekeivel, mint a tíz 

százalékos őshonos kisebbségek jogaival - húzta alá a miniszterelnöki megbízott. 

 

Semjén Zsolt: a zarándoklat lelki erőmű 

Lelki erőműnek nevezte a csíksomlyói zarándoklatot a hegynyeregben tartott szentmise 

után a magyar sajtónak adott nyilatkozatában Semjén Zsolt, Magyarország 

miniszterelnök-helyettese, aki évről évre visszajár a zarándoklatra. Az eseményen idén is 

több százezren vettek részt. Semjén Zsolt kijelentette: az egyetemes magyarság gyűl össze 

Csíksomlyón évről évre felekezeti hovatartozástól függetlenül, azért, hogy megerősödjön 
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magyarságában és keresztény küldetésében. Felidézte: a prédikáció az élet védelméről 

szólt, és ezt azért is fontosnak tartja, mert úgy látja, talán soha nem volt annyi fiatal a 

zarándokok között, mint idén. „Amikor ennyi fiatal van, különösen fontos a családalapítás 

kérdése, hiszen a magyar nemzet csak akkor tud megmaradni, ha gyerekek születnek, akik 

magyar nyelven, magyar kultúrában, magyar történelmi tudatban nőnek fel” - fogalmazott. 

Semjén Zsolt úgy vélte, hogy Csíksomlyó Európának is üzen. Megállapította: Európa 

sebezhetősége abban áll, hogy elveszítette a keresztény identitását, ezért tud az iszlám 

ellenállás nélkül benyomulni a kontinensre. „Csíksomlyónak az az üzenete, hogy akkor van 

megmaradás, ha megvan a kereszténységünk, a saját identitásunk, és az európai nemzetek 

büszkék az identitásukra. Ha a franciák büszkék, hogy franciák, a németek arra, hogy 

németek, a lengyelek, hogy lengyelek, mi pedig arra hogy magyarok vagyunk” – 

fogalmazott. A miniszterelnök-helyettes szerint a több százezres tömeg a román 

centenáriumi évben Romániának azt üzeni, hogy a magyarok meg akarnak maradni. 

 

Négyszáz éve várt vendég érkezett Csángóföldre 

Először kereste fel magyar köztársasági elnök a moldvai csángó közösséget. Áder János a 

Bákó megyei Lészpedre látogatott pénteken, ahol a moldvai magyar oktatási program 

egyik új helyszínén csángó hagyományőrzők énekes, táncos, mesemondó műsorral 

fogadták. A magyar államfőt köszöntő Pogár László a Moldvai Csángómagyarok 

Szövetségének (MCSMSZ) elnöke elmondta: a moldvai csángók négyszáz éve várják, hogy 

magyar király vagy államfő látogasson el közösségükbe. Ez most történt meg először. A 

közösségi vezető szerint ez a látogatás is hozzájárul ahhoz, hogy a megcsappant számú 

csángómagyar közösség megmaradjon. Áder János felszólalásában elmondta: 28 éve van a 

politikában, de ekkora bókot még nem kapott. Hozzátette, nem tud olyan helyről, ahol 

négyszáz év óta az első lett volna. Az elnök az egykor Lészpeden tanító Kallós Zoltán 

néprajzkutatótól olvasott fel egy idézetet: „Miközben sok nép tűnt el a Kárpát-

medencében, mi csodával határos módon megmaradtunk magyarnak. Ez a kultúra tartott 

meg minket ezer évig. Mindannyiunk kötelessége az őseinktől átörököl hagyományokat 

éltetni és továbbadni a következő nemzedéknek. Ezt a munkát csak hittel, odaadással és 

önzetlenül lehet végezni. Addig leszünk magyarok, amíg magyarul énekelünk, és magyarul 

táncolunk”.  

 

Kelemen Hunor: az Erdély területén élő románok ma nyitottabbak 
a kisebbségek irányába 

Nem hiszem, hogy Románia problémái megoldódnának kizárólag gazdasági növekedéssel, 

vagy modernizálással. Jövőkép és őszinte beszéd hiányában nem lehet továbblépni, 

haladni és fejlődni – hangsúlyozta Marosvásárhelyen, a Dr. Bernády György 

Közművelődési Alapítvány centenáriumi évről szóló szemináriumán Kelemen Hunor. Az 
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utolsó nagy cél és projekt, amelyben a társadalom körében többnyire egyetértés volt, az a 

NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozás. Azóta sem létezik hosszú távú tervezés, 

a politikai osztály nem tud egy asztalhoz ülni, nem tudnak megegyezni egy autópálya 

nyomvonalában, de a román-magyar kapcsolatok rendezésére sincs terve Romániának – 

taglalta előadásában az RMDSZ elnöke. Kifejtette: az sem igaz, hogy modellértékű a 

kisebbségvédelem Romániában. Ez csakis akkor válik igazsággá, ha maguk a kisebbségi 

közösségek állítják. „Ha viszont igaz a román diplomácia állítása, akkor mégis miért 

gátolja Románia a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést, miért akarnak 

felszámolni egy magyar iskolát?” – tette fel újra a kérdést Kelemen Hunor. Rámutatott, az 

RMDSZ már tavaly javasolta a jövőről szóló párbeszédet a társadalom különböző 

csoportjaival: politikusokkal, újságírókkal, történészekkel, véleményformálókkal. A közös 

tervek és célok megbeszélése ugyanis fontosabb a múlt felidézésénél. Az őszinte beszédnek 

nincs alternatívája, és ennek hiányában a tartós építkezés sem elképzelhető – 

nyomatékosított. 

 

A magyar kormány támogatásával felújított és kialakított közösségi 
házat avattak Gyimesbükkön 

A magyar kormány támogatásával felújított és kialakított közösségi házat avattak fel 

hétfőn a Székelyföld keleti peremén fekvő Gyimesbükkön, a helyi templom 

szomszédságában. Az 1920-as években felépített, romos állapotba került egyházi épület 

teljes felújítását és közösségi házzá való átalakítását a magyar állam 50 millió forinttal 

(750 ezer lej) támogatta. A hétfői avatón az épületet Tamás József, a gyulafehérvári 

főegyházmegye segédpüspöke áldotta meg. Az eseményen Soltész Miklós, az Emberi 

Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért 

felelős államtitkára is beszédet mondott. Az államtitkár megköszönte a gyimesi 

csángóknak a hűséget a hazához, a nemzethez, a magyar nyelvhez, a magyar kultúrához és 

a megőrzött hagyományokhoz. Hozzátette: ezt a hűséget próbálta a magyar kormány 

meghálálni a felújításhoz nyújtott segítséggel. Soltész Miklós megjegyezte: a gyimesieknek 

az lesz a feladatuk, hogy megtöltsék a közösségi házat, és közösséget teremtsenek. Ha ez 

megtörténik, szerinte továbbra is érdemes lesz Magyarországról és a világ minden tájáról 

eljönni a Gyimesekbe. Az államtitkár kijelentette: számíthatnak Magyarország 

támogatására azok, akik közösséget teremtő, identitást megőrző létesítményeket hoznak 

létre Erdélyben. 

 

Szili Katalin: a kisebbség identitásának megélése gyarapítja a 
többségi társadalmat is 

A többség igazán csak akkor létezik, ha a kisebbség számára biztosítja identitása  

megélésének lehetőségét, amivel pedig maga a többség is gyarapodik - jelentette ki Szili 
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Katalin miniszterelnöki megbízott Páskándi Géza (1933-1995) erdélyi magyar író, költő és 

publicista mellszobrának koszorúzásán a romániai Szatmárhegyen (Viile Satu Mare) 

pénteken. Az Országgyűlés korábbi elnöke a háromnapos Dsida-Páskándi-Jakabffy-napok 

záróeseményen hangsúlyozta, ha egymás kultúráját tiszteletben tartjuk, akkor azzal 

leszünk többek, hogy "a demokráciát, az életet tiszteljük". "A demokrácia próbaköve a 

kisebbséghez való viszony" - idézte a 85 esztendeje született Páskándi Géza szavait Szili 

Katalin, majd hozzátette, a demokrácia legbelsőbb lényege, hogy a többség szavatolja a 

kisebbség védelmét. A politikus úgy fogalmazott, azok, akik az anyaországon kívül élő 

magyarként és európai polgárként élnek kisebbségi sorban, nagyon jól tudják, hogy milyen 

fontos megőrizni a kultúrát, az anyanyelvet, az oktatást és a hagyományokat, 

történelmünk ismeretét. 

 

Intenzív szerb nyelvi tanfolyamot szervez a Magyar Nemzeti Tanács 

A Magyar Nemzeti Tanács – az ösztöndíjprogram keretein belül – intenzív szerb nyelvi 

tanfolyamot szervez annak érdekében, hogy a szerbiai felsőoktatási intézménybe 

felvételiző egyetemisták szerb nyelvtudását olyan szintre fejlesszék, amellyel könnyebben 

vehetik a szerb nyelven történő továbbtanulás jelentette akadályokat. A 2012 nyara óta 

szervezett tanfolyam ingyenes. A célcsoport a harmadik osztályt végzett középiskolás 

tanulók, a képzés pedig 2018. július 2–20. között kerül megszervezésre. A tervezett 

helyszínek a következők: Szabadka, Zenta, Magyarkanizsa, Topolya, Ada, Óbecse, Temerin 

- ismerteti a Magyar Nemzeti Tanács sajtószolgálata. A tanfolyam 80 órát ölel fel 3 héten 

keresztül. Az első két hétben a kurzus a tanuló által választott helyszínen zajlik, a 

harmadik héten viszont az újvidéki Európa Kollégiumban. A jelentkező tanulók a kurzus 

kezdete előtt egy szintfelmérőn vesznek részt.  

 

Az ukrán elnök visszavonta az állampolgársági törvény 
Magyarország által bírált módosítási javaslatát 

Petro Porosenko ukrán elnök visszavonta azt a törvénymódosítási javaslatát, amelynek 

értelmében egyebek mellett megfosztanák ukrán állampolgárságuktól azokat a kettős 

állampolgárokat, akik részt vesznek más országok választásain, illetve külföldi útlevelet 

használnak ki-, illetve beutazáskor az országhatáron - jelentette szerdán az UNIAN ukrán 

hírügynökség. A kijevi parlament honlapján is regisztrálta az állampolgárságról szóló 

törvényt módosító javaslat visszavonását. Az államfő által 8297-es számon április 19-én 

beterjesztett javaslat alatt május 16-i keltezéssel az szerepel, hogy az előterjesztést 
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visszavonták. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) nyilatkozatban 

üdvözölte a döntést. Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyilatkozat szerint a KMKSZ 

üdvözli az ukrán elnök által sürgősségi eljárással beterjesztett állampolgársági 

törvénytervezet visszavonását. "A visszavont törvényjavaslat rendkívül hátrányosan 

érintett volna több millió ukrán állampolgárt, akik az elmúlt évek kilátástalan helyzetéből 

menekülve külföldre kényszerültek" - mutatott rá a magyar szervezet. Szijjártó Péter úgy 

fogalmazott, Ukrajnában folyamatosan zajlik a nemzetiségek, így a kárpátaljai magyarok 

jogainak csorbítása, ezért az ukrán kormánynak további lépéseket kell tennie, ha 

komolyan gondolja csatlakozási szándékát a NATO-hoz és az Európai Unióhoz. A tervezett 

szigorítás természetesen a kárpátaljai magyarokra is vonatkozott volna, emiatt korábban 

tiltakozott a helyi magyarság és a kormány is. Most ezt a javaslatot visszavonta Petro 

Porosenko, de ettől még a magyarokat szintén hátrányosan érintő ukrán oktatási törvény 

és a tervezett nyelvtörvény ügyében nincs megegyezés – közölte az M1 Híradója.  

 

Grezsa István humanitárius segélyt adott át Kárpátalján 

Több mint harminchatezer adagból álló oltóanyag-szállítmányt adott át a magyar kormány 

humanitárius segélyeként 180 millió forintot meghaladó értékben Grezsa István 

kormánybiztos az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének. A 

vakcinaszállítmány átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Grezsa István 

hangsúlyozta, a szállítmány egy éven belül a harmadik, amellyel a magyar kormány az 

ukrán egészségügyet támogatja Kárpátalján. Ez része annak a tavaly indult ötéves 

projektnek, amellyel Magyarország teljes egészében biztosítja vagy pótolja a korosztályos 

védőoltások elvégzését Kárpátalján – tette hozzá. A kormánybiztos hangsúlyozta, a 

világszínvonalú vakcinákkal minden rászoruló kárpátaljai gyermeket beoltanak a 

leggyakoribb gyermekbetegségek ellen, nemzetiségtől függetlenül. Megjegyezte, a cél az, 

hogy Kárpátalján olyan szintű legyen a gyermekek átoltottsága, mint Magyarországon. 

Egyfelől a támogatásból minden kárpátaljai család részesül, másfelől a program 

Magyarország „egészségügyi határvédelmét” erősíti – mutatott rá, megköszönve az 

együttműködést a projekt megvalósításában a kárpátaljai magyar szervezeteknek, 

Kárpátalja megye vezetésének és Hennagyij Moszkal kormányzónak, valamint az ukrán 

vámszerveknek. 
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