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Semjén: mindenkinek be kell kapcsolódnia a nemzetépítésbe 

Akkor vagyunk hűségesek Szent István örökségéhez, ha az ország- és nemzetépítésbe 

mindenki bekapcsolódik a maga helyén – mondta Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes 

hétfőn, a Külhoni Magyarságért Díjak átadásán az Országházban. Semjén Zsolt kiemelte: a 

kormány megtette, ami a feladata, biztosította a szervezeti, közjogi és anyagi hátteret, soha 

ekkora támogatást nem kapott még a külhoni magyarság, mint most. A kormány mindent 

biztosít a magyar identitás megőrzéséhez, hogy mindenki Szent István államának tagja 

lehessen, függetlenül attól, hol él a világban – fogalmazott. Úgy vélte, mindez azonban 

csak keret, „ebből még nem lesz élet”, mert akkor telik meg ez a keret „magyar élettel”, ha 

olyan szervezetek, emberek vannak a külhonban, mint a mostani díjazottak, akik élettel 

tudják megtölteni a létező struktúrákat. A miniszterelnök-helyettes kifejtette: István szent 

király, államalapító király, de „a legpontosabb jelző az országépítő”. Szent István 

„materiális értelemben is országot épített”: templomokat, falvakat, városokat építtetett, de 

építette az országot a közigazgatás, az államszervezés szempontjából, megteremtette a 

keresztény magyar államiságot – sorolta. Hangsúlyozta: Szent István „szellemi kisugárzása 

a mai napig egyben tartja a magyar nemzetet”. 

A díjakat Semjén Zsolt és Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára adta át. Idén díjat kapott Bíró Mária és Bíró Árpád, a Ráti Szent 

Mihály Gyermekotthon vezetői, Furu Árpád építészmérnök, Horváth Emma, a Csáth Géza 

Művészetbaráti Kör alapítója és vezetője, Lőcsei József, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége isztriai alapszervezete elnöke, Korpás Éva énekes, Péter Ferenc, 

Szováta volt polgármestere, Maros Megye Önkormányzatának elnöke, Szomi Ilona tanár, 

Tófalvi Éva sportoló, valamint a Nyugat-Kanadai Magyar Néptánc Fesztivál, és a 

Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség. 

 

Potápi: a kormánynak minden magyar fontos, éljen bárhol a világon 

A magyar kormány számára minden magyar fontos, éljen akár Magyarországon, akár a 

Kárpát-medencében vagy a diaszpórában – jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban 

megrendezett Magyarok Országos Gyűlésén vasárnap. Potápi Árpád János kiemelte: a 15 

milliós magyarságból 10 millióan élnek Magyarországon, nagyjából 2-3 millióan a Kárpát-

medence egyéb országaiban, és hozzávetőlegesen 2,5 millióan a diaszpórában. „Senkiről 

sem mondunk le, és mindenkire számítunk” – hangoztatta. Az államtitkár reményét 

fejezte ki, hogy a nemzetpolitikai intézkedéseknek köszönhetően egyre többen vállalják a 

magyarságukat és csatlakoznak a magyar nemzethez. Fontosnak nevezte, hogy 

„megőrizzük és ápoljuk hagyományainkat, hogy büszkék legyünk származásunkra, 

magyarságunkra, és őseinkre. Ugyanakkor felelősségünk, hogy mindazt, amit 
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megőriztünk, gyermekeinknek és unokáinknak is továbbadjuk” – fogalmazott. Kiemelte, 

hogy az elmúlt években sikerült megteremteni a magyar nemzet közjogi egységét, amit a 

nemzetpolitika új korszaka, a nemzetépítésé követ. „Együtt közösen elérhetjük, hogy a 21. 

század a gyarapodásnak, a nemzeti büszkeségnek, a nemzet megerősödésének évszázada 

legyen” – tette hozzá. 

 

Potápi: felbecsülhetetlen a diaszpórában és a szórványban dolgozó 
ösztöndíjasok munkája 

A nemzetpolitika számára felbecsülhetetlen értéke van annak a munkának, amelyet a 

Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program ösztöndíjasai végeznek – mondta a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden Budapesten. Potápi 

Árpád János a diaszpórában élő magyarság segítésére létrejött Kőrösi Csoma Sándor-

program és a Kárpát-medencében szórványban élő magyarok támogatására indított Petőfi 

Sándor-program keretében az északi félteke országaiba és a Kárpát-medencei 

szórványterületekre szeptemberben kiutazó ösztöndíjasok oktatási hetének ünnepélyes 

megnyitóján mondott köszöntőt. Kiemelte: az ösztöndíjasok legfontosabb feladata a 

fiatalság és a gyermekek megszólítása, bevonása az identitáserősítő és megőrző 

tevékenységekbe, hiszen „magyar gyermekek és fiatalok nélkül nincs magyar jövő”, csak 

rájuk lehet építeni az egész világon. Az államtitkár emlékeztetett: a Kőrösi Csoma Sándor-

program 2013-ban indult 47 ösztöndíjassal, ehhez jött a Petőfi Sándor-program 50 

ösztöndíjassal 2015-ben. A két kezdeményezésnek együtt idén már 220 ösztöndíjasa van – 

mondta. Úgy vélte, olyan „óriási tudásbázis alakult ki” az évek során, amelyet hasznosítani 

lehet mindkét programban és a nemzetpolitika alakításában is. Az ösztöndíjasok munkája, 

visszajelzése nagyon sokat jelent a nemzetpolitikáért felelős államtitkárságnak, ugyanis 

ezáltal jobban megismerik a magyar közösségek, szervezetek működését a környező 

országokban és távolabb – magyarázta. 

 

Potápi csángó magyarokat köszöntött Budapesten 

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének száztagú küldöttségét köszöntötte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten. Potápi Árpád 

János a Duna-palotában tartott beszédében kiemelte: igen sok településről érkeztek 

Budapestre Szent István király ünnepe alkalmából azok, akik vették a fáradságot az útra. 

Hangsúlyozta: a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság azért támogatja ezt az utat, mert 

a csángók mindent megtesznek, hogy a csángó magyar hagyományokat megőrizzék és 

továbbadják gyermekeiknek, unokáiknak.  A budapesti úttal igyekeznek honorálni ezt a 

munkát - mutatott rá Potápi Árpád János. 
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Gulyás: Magyarország erős és sikeres szomszédos államokban 
érdekelt 

Magyarország abban érdekelt, hogy erős és sikeres szomszédjai legyenek – jelentette ki a 

Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott hétfői pódiumbeszélgetésen Gulyás Gergely, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely kijelentette: Magyarország annak 

örvendene, ha a közép-európai térség egységesen erősödne. Megállapította: a magyar 

kártyát az szokta leginkább kijátszani a belpolitikai csatákban, aki nem elég erős ahhoz, 

hogy a saját teljesítményéből kovácsoljon maga számára politikai tőkét. Nem tartotta 

kedvezőnek, hogy nem erős és erősödő államok vezetőivel kell tárgyalniuk, hanem 

„állandó belső válságokkal, és szuverenitásproblémákkal küzdő országok vezetőivel”, de 

szerinte ez nem szabad változtasson a magyar nemzetpolitika céljain. A miniszter közölte: 

a magyar kormánynak az a feladata, hogy támogassa a határon túli jó kezdeményezéseket. 

A kormány csak támogatni tudja például a vasárnap kezdődött Kolozsvári Magyar 

Napokat, megrendezni nem tudná. Mindig a rendezőktől függ, hogy egy-egy hasonló 

rendezvénynek milyen hozzáadott szellemi értéke van – mondta a politikus. A fórumot 

követő sajtóbeszélgetésen Gulyás Gergely közölte: nem tudnak arról, hogy Románia 

változtatott volna azon az álláspontján, hogy kedvezően fogadja a magyarországi gazdasági 

fejlesztési program erdélyi kiterjesztését. Reálisnak nevezte, hogy a gazdaságfejlesztési 

programot 2019 elején hirdessék meg.  

 

Marosvásárhelyi iskolaügy - A PNL az ombudsman révén próbálja 
megakadályozni az iskola újraindítását 

Az ellenzéki Nemzeti Liberális Párt (PNL) az ombudsman révén próbálja megakadályozni 

a marosvásárhelyi Római Katolikus Gimnázium újraindítását – jelentette be egy csütörtöki 

marosvásárhelyi sajtótájékoztatón Cristian Chirtes szenátor, a párt Maros megyei 

szervezetének elnöke. A politikus Liviu Dragnea szociáldemokrata pártelnök Orbán Viktor 

miniszterelnöknek adott ajándékának nevezte a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus 

Gimnázium létrehozásáról egy hete hozott minisztériumi rendeletet. Hozzátette, két mód 

van a rendelet törvényességének az ellenőrzésére: a rendelet közigazgatási bíróságon való 

megtámadása, illetve a nép ügyvédje felkérése arra, hogy forduljon az 

alkotmánybírósághoz. APNL ez utóbbit választotta. A szenátor azért tartotta 

elfogadhatatlannak az ügy miniszteri rendelet útján történő rendezését, mert ezt az ügyet 

az Alkotmánybíróság lezárta, amikor alkotmányellenesnek nyilvánította az iskola 

létrehozásáról elfogadott törvényt. Szerinte azért sem lehet létrehozni az iskolát, mert a 

Maros megyei törvényszék korábban jogerősen érvénytelenítette az iskola korábbi 

E
rd

é
ly

 

 



 

 

 

 

 

 
5 

létrehozását. Cristian Chirtes úgy vélte: a Romániai Magyar Demokrata Szövetségnek  

(RMDSZ) Liviu Dragnea PSD-elnökön keresztül sikerült csendben átvinnie az akaratát, és 

ezzel feszültséget kelt Maros megyében. 

 

Tamási Zsoltot nevezték ki a katolikus gimnázium igazgatójává 

A Maros megyei tanfelügyelőség hétfőn Tamási Zsoltot nevezte ki az újonnan megalapított 

marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium igazgatójává, ő töltötte 

be a tanintézmény tavaly felszámolt elődjének igazgatói tisztségét is. Illés Ildikó Maros 

megyei főtanfelügyelő-helyettes hétfőn az MTI-nek elmondta, ma volt az utolsó nap, 

amikor a tanfelügyelőség kinevezhette a román oktatási miniszter által tíz nappal ezelőtt 

újraalapított iskola igazgatóját. A meghirdetett posztra egyedül Tamási Zsolt jelentkezett, 

akinek a pályázatát a római katolikus egyház is támogatta. A tanfelügyelőség 

igazgatótanácsa Tamásit nevezte ki szeptember 1-jei hatállyal igazgatónak – mondta. 

Tamási Zsolt a 2014-ben megalapított, majd tavaly a helyi hatóságok által felszámolt 

római katolikus gimnáziumnak is igazgatója volt, a román korrupcióellenes ügyészség 

többek között ellene is vádat emelt 2017 őszén, mivel a vádhatóság értelmezése szerint 

törvénytelenül történt 2014-ben az iskolaalapítás. Az ügyben még nem született bírósági 

ítélet. Valentin Popa román oktatási miniszter rendelete szerint az iskola a szeptember 10-

én kezdődő új tanévtől önálló jogi intézményként fog működni, azokkal a már korábban 

elindult osztályokkal, amelyeket a tavaly megszüntetett iskolából a tanfelügyelőség a 

Bolyai Farkas Elméleti Líceumhoz sorolt. 

 

Az összefogás fontosságát hangsúlyozta az MKP elnöke 

Dunaszerdahelyen a Szent István téren a városi önkormányzat által szervezett 

megemlékezésen Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja elnöke beszélt Szent István 

gondolatainak máig tartó üzenetéről. A téren összegyűlt hallgatóság előtt a pártelnök a 

felvidéki magyarság összefogásának szükségességét hangsúlyozta. Menyhárt József ünnepi 

beszédében kiemelte, csak a felvidéki magyarság összefogásával lehet Szent István 

hagyatékának megfelelően cselekedni a nemzet megmaradásának érdekében. Kiemelte, „a 

tegnapok tusái és a holnap ütközetei között a jelen veszik el, ha nem leszünk résen. Nem 

elég megkoszorúzni a közös múltat, a Szózat és a Himnusz között remélni a szebb jövőt, 

cselekedni kell”. „A belső háborúink luxuskorszaka lejárt” – hangsúlyozta Menyhárt. 

Elmondta, nem hiszi, hogy mindegyikünk meg fog tudni bocsátani a rajta sebet ejtőknek: 

ahhoz egyesek túl nagy bűnöket követtek el, mások pedig életformává alakították a 

sértődöttséget. „Ők közösségünk veszteségei, önnönmaguk áldozatai, és a felvidéki jelen 

nem építhető rájuk.” 
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November 4-re írták ki Szerbiában az országban élő kisebbségek 
nemzeti tanácsairól szóló választást 

Szerbiában november 4-re írta ki az illetékes miniszter az országban élő kisebbségek 

nemzeti tanácsairól szóló választást. Branko Ruzic közigazgatási és helyi önkormányzati 

ügyi miniszter az RTS-nek nyilatkozva elmondta, hogy a Szerbiában élő 22 nemzeti 

kisebbség közül 18 választhatja meg közvetlen módon saját kisebbségi önkormányzatát: az 

albán, az askál, a bosnyák, a bolgár, a bunyevác, a vlach, az egyiptomi, a magyar, a német, 

a lengyel, a roma, a román, a ruszin, a szlovák, a szlovén, az ukrán és a cseh 

nemzetiségűek. Az orosz, a montenegrói, a macedón és a horvát nemzeti közösség tagjai 

elektorokon keresztül választják meg nemzeti tanácsukat november elején. A tárcavezető 

kiemelte, hogy a lakosság 13 százalékát teszik ki a kisebbségek, ami ritkaságnak számít a 

régióban, és amire Szerbia nagyon büszke. A Szerbiában élő kisebbségek a nemzeti 

tanácsokon keresztül valósítják meg a kulturális önigazgatáshoz való jogukat – magyarázta 

a tárcavezető, hozzátéve, hogy ez a jog a művelődés, a tájékoztatás, a nyelvhasználat és az 

oktatás területére terjed ki. A nemzeti tanácsi választásokon részt venni szándékozó 

állampolgároknak fel kell vetetniük magukat a külön választói névjegyzékbe, hogy a 

választás kiírása előtt meghatározzák, mely kisebbségek milyen formában választhatják 

majd meg önkormányzatukat. A miniszter arra kérte a Szerbiában élő kisebbségeket, hogy 

éljenek szavazati jogukkal, és vetessék fel magukat a külön választói névjegyzékbe. 

Augusztus 15-ig 415 ezren tették meg ezt.  

 

Pásztor István: a magyarok a 2018-as választáson államiságuk, 
elveik és magyarságuk mellett döntöttek 

Ezer évvel azután, hogy István király lett, a magából kiforduló Európában, amely nyíltan 

létezésének, fejlődésének és virágzásának alapja, a keresztény értékrend ellen fordult, a 

magyarok józan ésszel és erős lélekkel, bátor szívvel államiságuk, elveik és magyarságuk 

mellett döntöttek – jelentette ki a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a vajdasági 

tartományi képviselőház elnöke szombaton Palicson, az augusztus 20-i vajdasági központi 

ünnepségen. „Erről szólt a 2018-as magyar országgyűlési választás, amely a nemzet 

választása volt, a miénk is, vajdasági magyaroké" – húzta alá Pásztor István. 

Megfogalmazása szerint Szent István ünnepének ma az a legfontosabb üzenete, hogy 

„legyünk hűek hozzá, és legyünk hűek” ahhoz az egyetlen lehetséges politikához, amely egy 

évezreden át képes volt megtartani a magyarságot. „Legyünk figyelmesek szent királyunk 

tanítása felé, legyen meg bennünk a tudás és a felkészültség, az erő és az akarat, hogy 

kalauzunk lehessen” – mondta. „Legyen bennünk bátorság, hogy megvívjuk az ideológiai 
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csatákat, mert csak ez tarthat meg bennünket, magyarokat Európában, ahova Szent István 

telepített bennünket” – tette hozzá. „A szülőföldünket, amelyet mindenkivel, akivel együtt 

élünk és éltünk évszázadok óta, a kölcsönös tisztelet és elfogadás jegyében kívánjuk 

megtartani élhető, biztonságos otthonnak, olyan otthonnak, amely ezeréves eltéphetetlen 

gyökerekkel tartozik az anyaországhoz” – hangsúlyozta Pásztor István. 

 

Az államalapításra emlékezett Kárpátalja magyarsága 

Kárpátalja-szerte számos helyszínen emlékezett meg hétfőn az ukrajnai megye magyarsága 

államalapító Szent Istvánról; a központi ünnepséget a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ezúttal is a Técsőhöz közeli Aknaszlatinán tartotta. Az aknaszlatinai 

Szent István római katolikus templomban ünnepi szentmisével és az új kenyér 

megáldásával kezdődő, majd az államalapító királynak a templomkertben felállított 

szobránál folytatódó ünnepségen Szilágyi Mátyás, Magyarország beregszászi 

konzulátusának főkonzulja azt emelte ki, hogy augusztus 20-ának különös jelentősége és 

üzenete van a kárpátaljai magyarság számára. Hangsúlyozta, Magyarország minden 

lehetséges és törvényes eszközzel védelmezi a kárpátaljai magyar nemzeti közösség 

érdekeit. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az előző években jelentős 

erőfeszítéseket tett a gazdaság, a helyi infrastruktúra, a kulturális élet és az oktatási 

intézményrendszer fejlesztése érdekében. „Az előttünk álló időszakban még ennél is többet 

szeretnénk és fogunk is tenni a közösség jogainak megőrzése érdekében: következetes és 

tervszerű erőfeszítéseket teszünk mind a kétoldalú államközi kapcsolatokban, mind a 

nemzetközi szervezetek szintjén, a NATO és az Európai Unió lehetséges fórumain, az 

EBESZ-ben és az Európa Tanácsban” – szögezte le a diplomata, hangsúlyozva, hogy a 

kárpátaljai magyarság mindig számíthat az anyaországra. 

 

Németh Zsolt: Szent István kijelölte azt az utat, amelyen a magyar 
politikának járnia kell 

Augusztus 20. mélységesen keresztyén ünnep; Szent István kijelölte azt az utat, amelyen 

mind a mai napig a magyar politikának járnia kell – mondta Németh Zsolt, az 

Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke. A politikus a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének (HMDK) Szent István-napi központi rendezvényén vett részt 

a drávaszögi Csúzán. Németh Zsolt kiemelte: „ahogy annak idején Szent István európai 

tekintélyre tett szert, úgy ma sem lehet kevesebb a célunk, minthogy azt az építkezést, amit 

a keresztény Európa érdekében teszünk, azt siker koronázza, és európai szinten is 
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elismerés övezze ezeket az erőfeszítéseket.” Úgy vélte: ez a szemlélet és ez a gondolkodás 

összeköti Magyarországot és Horvátországot, továbbá számos vonatkozásban mondható 

el, hogy „Magyarország és Horvátország harcostársakká váltak az elmúlt évtizedekben”. 

Magyar áldozatai is vannak a horvát függetlenségi háborúnak és immáron egy évtized óta 

zajlik egy nagyon fontos kétoldalú és közép-európai építkezés a két ország között - tette 

hozzá. „Eljött az ideje annak, hogy a gazdasági kapcsolatokat is elmélyítsük” – jelentette 

ki, majd kiemelte az infrastruktúra fejlesztését, az autópálya-, a vasúti-, valamint az 

energetikai összeköttetéseket. 

 

Augusztus 20-i ünnepségek a diaszpórában 

Clevelandben és Chicagóban szentmisével, fesztivállal, műsoros rendezvényekkel 

ünnepelték a magyarok Szent István napját, a magyar államalapítást.  "Utoljára ilyen nagy 

összejövetel hatvan évvel ezelőtt volt, több mint kétezren jöttek el, hogy együtt 

ünnepeljünk" - mondta szombaton az ohiói Clevelandben rendezett ünnepségről telefonon 

az MTI-nek Mezei András atya, az ottani Szent Imre-templom plébánosa.  A Clevelandben 

és környékén élő magyarok lelki gondozója hangsúlyozta: az államalapítás ünnepének 

fesztiválja nem csupán a gasztronómiáról szól, hanem lelki töltekezésről is. "Spirituális 

tartalma is van ennek az ünneplésnek, szombaton és vasárnap szentmiséket tartunk a 

Szent Imre- és a Szent Erzsébet-templomban, és megáldjuk az új kenyeret is" - 

fogalmazott Mezei András, aki három esztendeje szolgál Clevelandben. Chicagóban 

vasárnap a Szent István király-templomban cserkészek és iskolások bevonulásával 

kezdődött a szentmise, majd ünnepi ebéd és program várta az érdeklődőket. A 

Washingtonban és környékén élő magyarok augusztus 20-án, hétfőn zarándoklatnak 

nevezett sétával a virginiai Arlingtonból a washingtoni bazilikában lévő magyar kápolnába 

vonultak, ahol szentmisével emlékeztek a magyar államalapítás ünnepére. 
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