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Semjén: a nemzetpolitika nagy sikere a Kőrösi Csoma- és a Petőfi-
program 

A nemzetpolitika legsikeresebb kezdeményezéseinek nevezte a Kőrösi Csoma Sándor- és a 

Petőfi Sándor-programot Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden Budapesten. A 

kormányfő nemzetpolitikáért felelős helyettese a két program 2017/2018-as szakaszának 

záró rendezvényén kiemelte: a diaszpóra magyarságát felkaroló Kőrösi Csoma Sándor-

programot öt éve, a szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-programot három éve 

indították útjára, és mára minden "olajozottan és cizelláltan" működik. Semjén Zsolt kitért 

arra, hogy a korábbi kormányok idején a diaszpóra mindig kicsit "mostohagyerek volt", 

háttérbe szorultak az ottani magyarság szempontjai. Ezért is döntöttek úgy, hogy külön 

szervezetet, Magyar Diaszpóra Tanácsot hoznak létre, amelyben "nem a futottak még" 

kategóriában vannak az ő szempontjaik. A tanács delegáltjai részt vesznek a Magyar 

Állandó Értekezlet ülésein is, így a diaszpóra az egyetemes magyarság nemzetrészei között 

hasonló hangsúllyal jelenik meg - tette hozzá. A miniszterelnök-helyettes rámutatott: a 

sikerekhez szükség volt a Kőrösi Csoma Sándor-program ösztöndíjasaira is. Arra, hogy az 

emigráns szervezeteket úgy alakítsák át, hogy azok minden magyar otthonává váljanak. 

Egyúttal pedig a fogadó- és mentorszervezeteknek is képesnek kellett lenniük az 

ösztöndíjasok fogadására - mondta Semjén Zsolt. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár arról beszélt, hogy 2013-ban a Kőrösi Csoma Sándor-program 47 

ösztöndíjassal indult. A következő pályázatokat 225 hellyel hirdették meg, ebből 150 a 

Kőrösi Csoma Sándor-program és 75 a Petőfi Sándor-program ösztöndíjkerete. 

Ugyanakkor nemcsak számában, hanem minőségében is gyarapodik mindkét program 

évről évre - összegzett. 

 

Semjén Zsolt: a magyar nemzet érdeke a megmaradás és a 
gyarapodás 

A magyar nemzet érdeke a megmaradás és a gyarapodás - mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Lőrincz Csaba-díj átadásán pénteken 

Budapesten, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A díj névadójáról szólva a kormánypárti 

politikus elmondta: ahhoz az erdélyi nemzedékhez tartozott, amelyet beárnyékolt a 

Ceausescu-diktatúra. Ez Lőrincz Csabát a szabadság természetének mélyebb 

megismerésére ösztönözte. Társaival kisebbségvédelmi politikát épített fel. Az idei díjazott 

Vizi Balázs jogász, politológus, egyetemi docens, az MTA köztestületének tagja, a Nemzeti 

Közszolgálati Egyetem nemzetközi jogi tanszékének vezetője. Semjén Zsolt a díjazottról azt 

mondta: már egy új erdélyi nemzedék képviselője, aki Lőrinc Csaba nyomdokain járva a 

kisebbségkutatás jelentős alakja. Németh Zsolt (Fidesz), az Országgyűlés külügyi 

bizottságának elnöke a díj névadójáról elmondta: 1959-ben született Erdélyben, 1986-ban 

települt át Magyarországra, a Fidesz kisebbségi és külügyi szakértője volt, 2000 és 2002 
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között a Külügyminisztériumban helyettes államtitkári pozíciót töltött be. 2008-ben hunyt 

el. 

 

Nemzetpolitikai helyettes államtitkár: a magyarság minden tagja 
ugyanolyan fontos 

A magyarság minden tagja ugyanolyan fontos és egyenértékű tagja a közösségnek - 

jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára pénteken 

a Fejér megyei Sárkeresztúron, a Keresztúr nevű települések XIX. nemzetközi 

találkozójának megnyitóján. Szilágyi Péter azt mondta, örömteli megtapasztalni, hogy az 

összetartozás a mindennapokban is érvényesül a Kárpát-medencében és az elmúlt években 

a nemzetegyesítésért végzett sok munka "gyümölcsöket hoz". Egyre több anyaországi és 

elszakított település között épülnek kapcsolatok, miközben a Keresztúr nevű községek 

csaknem 20 éve hitet tettek egymás mellett, mert a nevük és a szívük is összeköti őket - 

tette hozzá. Az államtitkár rámutatott: a kormány minden erejével, programjával és 

intézkedésével igyekszik a nemzeti összetartozást és a nemzeti identitást a magyarokban 

erősíteni, s ebben a munkában a Keresztúr nevű településeknek vitathatatlanul fontos 

szerepük van. Szilágyi Péter úgy fogalmazott: "hiszünk abban, hogy a magyar jövőt erős, 

önálló közösségekre és a felnövekvő generációkra kell építeni".  

Kásler Miklós Nagyváradon: Szent László az egyik legnagyobb 

magyar államférfi volt 

Szent László az egyik legnagyobb magyar államférfi volt – jelentette ki az emberi 

erőforrások minisztere hétfőn Nagyváradon, a Szent László Napok nyitórendezvényén. 

Kásler Miklós a László Gyula-emlékkonferencián tartott történelmi áttekintésében azt 

mondta, Szent László király nevéhez kötődik az első keresztény aranykor, amikor befejezte 

Szent István állam- és egyházszervező munkáját. A miniszter előadásában részletesen 

elemezte Szent István korát, alkotását és hagyatékát. Kitért arra, hogy Szent István 

apostoli királyságot hozott létre, megszervezte a magyar államot és az egységes egyházat, 

„felkenésével” pedig közvetlen kapcsolatba került a Mindenhatóval. Utóbbi kapcsán Kásler 

Miklós beszélt a magyar beavató koronáról, amelyből lett a Szent Korona és a Szent 

Korona-tan, amely „a világon egyedülálló erőként nemzetösszetartó erővé vált”. Kásler 

Miklós előadása végén Szent László emlékezetéről beszélt, megjegyezve, hogy minden 

későbbi magyar király – a Habsburgokig – őt tekintette példaképének. Az emberi 

erőforrások minisztere a helyi Magyar Polgári Egyesület szervezte emlékkonferencián 

elhangzott előadását követően megkoszorúzta Szent László nagyváradi szobrát. 
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RMDSZ: újabb anyanyelvhasználati rendelkezésekkel egészült ki a 
közigazgatási kódex 

A szenátusban múlt héten megszavazott változathoz képest újabb anyanyelvhasználati 

jogokkal egészítette ki az új román közigazgatási kódex tervezetét a jogszabály 

előkészítésével foglalkozó parlamenti különbizottság – tudatta csütörtöki hírlevelében az 

RMDSZ. Az RMDSZ hírlevele rámutatott: a szenátusban már megszavazott 70 módosító 

javaslat mindegyikét a képviselőházi szavazást megelőző bizottsági munkálatok során is 

megőrizték a törvény szövegében, ezeket egészítette ki most a bizottság az 

anyanyelvhasználatra vonatkozóan újabb módosításokkal. „A félreértelmezések és 

esetleges viták elkerülése végett leszögeztük, hogy az új közigazgatási törvénykönyv 

hatályba lépése előtt érvényes jogszabályok által előírt anyanyelvhasználati jogokat nem 

lehet visszavonni. Ugyanakkor sikerült olyan rendelkezéseket is bevinnünk a jogszabály 

szövegébe, amelyek biztosabb alapokra helyezik ezek betartását” – idézte a hírlevél Cseke 

Attila szenátusi frakcióvezetőt, aki az RMDSZ képviseletében vesz részt a különbizottság 

munkájában. Az RMDSZ javaslatára a kódex tervezete előírja a nemzetközi egyezmények 

és szerződések betartását is a közigazgatási intézmények és alkalmazottaik számára. 

 

Nem bízná a véletlenre az RMDSZ és a FUEN az MSPI beterjesztését 

Elképzelhető, hogy a FUEN és az RMDSZ csak az EP-választások után felálló új Európai 

Bizottságnak terjeszti be a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést, ha a 

jelenlegi összetételű brüsszeli testület nem kezdeményez valós párbeszédet a 

kisebbségekről szóló jogi aktusok tartalmáról – jelentette be Vincze Loránt FUEN-elnök az 

európai ernyőszervezet kongresszusának csütörtöki nyitónapján mondott köszöntő 

beszédében. Vincze hangsúlyozta, a Minority SafePack kisebbségvédelmi kezdeményezést 

támogató 1 320 000 aláírás felbecsülhetetlen érték. „Valós szolidaritást, erős legitimitást, 

de ugyanakkor óriási felelősséget is jelent” – mondta beszédében. Kifejtette: nem 

elégedhetnek meg az MSPI-t támogató aláírások, illetve a törvényjavaslatok benyújtásával 

az Európai Bizottsághoz. Mielőtt ezt megtennénk, biztosítékokra van szükségünk arról, 

hogy az őshonos kisebbségek jogainak biztosítása elérhető cél, hogy javaslatcsomagunk 

támogatásra talál, és nem egy hivatalos dokumentum lábjegyzeteként végzi” – 

fogalmazott. Ezért a FUEN arra kéri az Európai Bizottságot, hogy kezdeményezzen valós 

párbeszédet a kisebbségekről szóló jogi aktusok tartalmáról. Ha az EB támogatja ezeket az 

elképzeléseket, a kezdeményezők ősszel benyújtják az aláírásokat az uniós intézménynek. 

Ha azonban nem kapnak pozitív választ a megkeresésre, fontolóra kell venniük, hogy 

kivárják az európai választásokat és az ügynek remélhetőleg kedvezőbb összetételű 

Európai Parlament és Európai Bizottság felállását. 
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Potápi: a magyarságnak mindig volt olyan kiemelkedő 
személyisége, akire büszke lehet 

Nekünk, magyaroknak mindig volt olyan kivételes személyiségünk, akire büszkék lehetünk 

- mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár pénteken a felvidéki Debrődön, 

ahol megnyitotta a Mátyás király életéről szóló kiállítást. Ezutánn az államtitkár 

részvételével kezdődött meg a Szent László-búcsú a településen. Potápi Árpád János 

köszöntőjében - amelyről a nemzetpolitikai államtitkárság tájékoztatta az MTI-t - utalt 

arra: a kiállítás a bölcsőtől a koporsóig végigkíséri Hunyadi Mátyás életét. A kiállítás 

középpontjában azonban ezúttal "nem a reneszánsz fejedelem, az álruhában igazságot tevő 

király állt, hanem állandóan utazó uralkodó" - mondta az államtitkár. Ezt követően Potápi 

Árpád János megnyitotta a Szent László-búcsút, amelyet 11. éve rendeznek meg a felvidéki 

településen. Hangsúlyozta: a Szent István-i örökség Szent László királysága alatt 

teljesedhetett ki igazán, egy olyan uralkodó által, akinek személyét egész élete során 

meghatározta az ifjúkori értékrend és a ragaszkodás a közösséghez. A magyar nemzet 

megmaradásának továbbra is alapvető feltétele a keresztény hit és a közösségek 

megtartása, ez Szent László hagyatéka, amelynek őrzése és ápolása közös felelősség - 

mutatott rá a nemzetpolitikai államtitkár. 

Csúrog: Ünnepség a razzia áldozatai múzeumának öt éves 
évfordulója alkalmából 

Fennállásának 5 éves évfordulóját ünnepelte pénteken a razzia áldozatainak múzeuma 

Csúrogon. Az ünnepségen megjelent Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke, 

Dragana Milošević, tartományi művelődési titkár, Pintér Attila, Magyarország szerbiai 

nagykövete, Zsablya, a Szerb Pravoszláv Egyház, valamint a Razzia 1942 társaság 

képviselői, a megemlékezések szervezői. Az évfordulón a Razzia 1942 társaság 

köszönőlevelet adományozott Pásztor Istvánnak, továbbá azoknak az egyéneknek és 

intézményeknek, akik hozzájárultak ahhoz, hogy az egykori raktárépületet a razzia 

áldozatainak múzeumává alakíthatták. Pásztor beszédében emlékeztetett a két nép 

megbékélésének főbb mozzanataira, amely öt évvel ezelőtt kezdődött a két államfő közös 

főhajtásával. Mint elmondta, ez az esemény a múzeum fennállásának ötödik 

évfordulójával együtt a legfontosabb lépés a béke és megbocsájtás politikájának kiépítése 

terén. “Öt évvel ezelőtt, 2013. június 26-án Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar 

államfő fejet hajtottak az ártatlan áldozatok előtt és elindították a történelmi megbékélés 

folyamatát. Üzenetük világos volt. Egyetlen nemzet sem viselheti a kollektív bűnösség 
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bélyegét, továbbá, nincs megbékélés a bűntett támogatását, tolerálását megengedő politika 

felülvizsgálata nélkül“ – mondta Pásztor. 

 

A kisebbségi képviselők a jövőben anyanyelvükön is felszólalhatnak 
a parlamentben 

A nemzeti kisebbségekhez tartozó köztársasági parlamenti képviselők számára lehetővé 

válik, hogy anyanyelvükön szólaljanak fel a szkupstinában. Azokról a képviselőkről van 

szó, akik olyan kisebbséghez tartoznak, amelynek lélekszáma a legutóbbi népszámlálás 

alkalmával elérte a teljes lakosság két százalékát, azt pedig, hogy saját anyanyelvükön is 

felszólalhatnak, a hivatalos nyelvhasználatról szóló törvény módosítása teszi lehetővé, 

amelyet szerdán fogadott el a szerb parlament. 

 

Szijjártó: nem csorbulhatnak a kárpátaljai magyar közösség jogai 

A jó magyar-ukrán kapcsolatokban "vagyunk érdekeltek, de mindent megteszünk annak 

érdekében, hogy a Kárpátalján élő magyar nemzeti közösség jogai semmilyen formában se 

csorbulhassanak" - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken 

az Ungvárhoz közeli Alsószlatina gyógyüdülőhelyen. A külügyminiszter azután beszélt 

erről újságíróknak, hogy Kásler Miklóssal, az emberi erőforrások miniszterével együtt, a 

kárpátaljai magyarság vezetőinek részvételével megbeszélést folytatott Pavlo Klimkin 

ukrán külügyminiszterrel és Lilija Hrinevics oktatási tárcavezetővel az új ukrán oktatási 

törvény kisebbségeket hátrányosan érintő nyelvi cikkelyével kapcsolatos kérdésekről. A 

tárgyalást követő nagy ukrán médiaérdeklődés mellett megtartott sajtótájékoztatón 

Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország kormánya jó kétoldalú magyar-ukrán 

kapcsolatokban érdekelt, és már-már nosztalgiával tekint a tavaly szeptember előtti 

időszakra, amikor a kétoldalú kapcsolatok még infrastrukturális beruházásokról, új 

határátkelőhelyek létesítéséről szóltak. A miniszter a magyar kormány álláspontját 

hangsúlyozva elmondta: "Azzal együtt, hogy mi a jó magyar-ukrán kapcsolatokban 

vagyunk érdekeltek, mindent megteszünk annak érdekében, hogy a Kárpátalján élő 

magyar nemzeti közösség jogai semmilyen formában se csorbulhassanak." A tárcavezető 

elmondta, örömmel nyugtázták Hrinevics miniszter kijelentését, amely szerint Ukrajna 

tiszteletben tartja és végrehajtja a Velencei Bizottság állásfoglalását. Szijjártó Péter 

üdvözölte az ukrán oktatási tárcavezető bejelentését, hogy júliusban újabb konzultációt 

tart a kárpátaljai magyarokkal az oktatási kerettörvényen belüli egyes törvények 

formulázásáról. 
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Szijjártó Beregszászon: a kárpátaljai magyar nemzeti közösséget 
mindig erőforrásnak tekintettük 

A kárpátaljai magyar nemzeti közösséget mindig olyan erőforrásnak tekintettük és 

tekintjük, amely segít minket abban, hogy Magyarország és Ukrajna között egy kölcsönös 

tiszteleten alapuló, a két nemzet sikereit elősegítő együttműködés jöjjön létre - jelentette ki 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteken Beregszászon, a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévzáró és diplomaátadó ünnepségén. A 

hagyományosan a beregszászi református templomban tartott rendezvényen mondott 

köszöntőjében Szijjártó Péter köszönetét fejezte ki az ukrán kormány két tagjának, Pavlo 

Klimkin külügyminiszternek és Lilija Hrinevics oktatási miniszternek, hogy jelenlétükkel 

megtisztelték a Rákóczi főiskola diplomaátadó ünnepségét. Hozzátette, jelenlétüknek a 

szimbolikuson túlmutató jelentősége van, ami reményt ad arra, hogy az órákon belül 

kezdődő magyar-ukrán kormányközi tárgyalások sikerrel járjanak.  A diákokhoz szólva a 

miniszter köszönetet mondott azért, hogy magyar nyelvű oktatási intézményt választottak. 

"Akik a beregszászi főiskolát választották, hozzájárulnak a magyar nyelv, a magyar nyelvű 

oktatás továbbéléséhez, s  ezáltal erősítik mind a kárpátaljai magyar közösséget, mind a 

magyar nemzetet" - húzta alá.  

 

Csapó Nándort nevezték ki a zágrábi oktatási minisztérium 
nemzetiségi főosztályának élére 

Csapó Nándort, a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának elnökét, az eszéki 

magyar iskolaközpont tanárát nevezték ki a zágrábi Oktatási és Tudományos Minisztérium 

nemzetiségi főosztályának az élére. A horvátországi magyarság és ernyőszervezete, a 

HMDK számára az anyanyelven folyó oktatás a legfontosabb prioritás. „A hosszú évek óta 

folytatott érdekérvényesítő tevékenységünk eredményeképpen végre idén átadhattuk a 

laskói általános iskola új sportcsarnokát, és még az idén elkezdődik az eszéki magyar 

iskolaközpont kollégiumának építése is. Ezért szorgalmaztuk erőteljesen a 

kormányalakítási tárgyalások alkalmával is, hogy újra legyen nemzetiségi főosztály az 

oktatási tárcán belül, mégpedig olyan, amely közvetlenül a miniszter asszonynak felel. 

Miután az adminisztratív procedúra és a szükséges jóváhagyások megtörténtek, 

megalakulhatott a főosztály. Számunkra rendkívül nagy jelentőséggel bír, hogy ezt az 

osztályt Csapó Nándor fogja vezetni. Nehéz munka vár rá, de nem kételkedem 

szaktudásában, szakértelmében és kitartásában sem. Úgy vélem, a pedagógusfórumban 

végzett eddigi munkája igazolja a miniszter asszony kedvező döntését” – nyilatkozta 

Jankovics Róbert, a horvátországi magyarság parlamenti képviselője. 
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A manchesteri magyarság képviselőivel találkozott és székely 
fesztiválon vett részt Szili Katalin 

A manchesteri magyarság vezetőivel találkozott szombaton Szili Katalin, aki részt vett az 

immár második alkalommal megrendezett manchesteri erdélyi kulturális ünnepen, a Góbé 

Fesztiválon is. A határon túli autonómiaügyek egyeztetéséért felelős miniszterelnöki 

megbízott az észak-angliai nagyváros tanácsának ceremoniális vezetőjével, a Lord Mayor 

tisztségét viselő June Hitchennel is tárgyalt a kétoldalú kulturális kapcsolatok 

fejlesztéséről. Szombati programja után Szili Katalin az MTI-nek elmondta: a manchesteri 

városi vezetővel tárgyaltak arról is, hogy kívánatos lenne a kulturális együttműködést a 

gazdasági együttműködésre is kiterjeszteni. A miniszterelnöki megbízott elmondta: a 

tisztségére május 16-án megválasztott manchesteri Lord Mayor látogatást tesz 

Székelyföldön, annak érdekében, hogy Manchester is bemutatkozhasson a székelyföldi 

magyarságnak, emellett támogatja, hogy a manchesteri Góbé Fesztivál hagyománnyá 

váljék. Szili Katalin a szombati rendezvényen ünnepi beszédet mondott, amelyben 

hangsúlyozta: nagyon fontosnak tartja, hogy Manchester városa felkarolta a magyar 

kultúra bemutatását, és kiemelte, hogy a fesztivált a magyar kormány is támogatta. 

Elmondta azt is, hogy Magyarország számára a világban mindenhol nagyon fontos a helyi 

magyarok identitásának megőrzése.  

 
 

D
ia

sz
p

ó
ra

  

 


