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A magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyarlakta területek
gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről is beszélt
Orbán Viktor magyar miniszterelnök pénteken délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet XVIII.
plenáris ülésén Budapesten, a Várkert Bazárban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a
Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. Bevezető előadásában a
kormányfő arról beszélt, hogy az elmúlt évek vitái és kísérletezései után mára
egyértelműen bebizonyosodott, hogy vegyes pártok nem, csakis tisztán magyar etnikai
pártok tudják megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit a szomszédos
országokban. Orbán Viktor ezért az anyaország kormánya nevében további támogatásáról
biztosította a MÁÉRT ülésén részt vevő szervezeteket, kiemelve, hogy a politikai
együttműködés mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a magyarlakta területek
gazdaságfejlesztési programjaira is, amelyek egyaránt jók és értékesek Magyarországnak,
az adott szomszédos országnak valamint az ott élő többségi nemzetnek és a magyar
kisebbségnek is. A miniszterelnök kiemelte: a szomszédos országokkal fontos megértetni,
hogy Magyarország nemzeti és gazdasági megerősödése nem fenyegetést, hanem éppen
ellenkezőleg, lehetőséget jelent számukra is, és ez a fejlődés felértékeli Közép-Európa
jelentőségét az EU-ban.

Vezető hírek

Orbán Viktor: a magyar pártok tudják hatékonyan képviselni a
Kárpát-medencei magyarságot

Áder: Harminc esztendeje az üldözöttekből közösségi vezetők
lettek
A magyarok igazságáért harminc évvel ezelőtt küzdőket állította a mai, nehézségekkel
küzdő fiatalok elé példaként Áder János pénteken, amikor a Sándor-palotában látta
vendégül a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) részvevőit. Az államfő pohárköszöntőjében
hangsúlyozta, harminc esztendeje az üldözöttekből közösségi vezetők lettek. A
köztársasági elnök emlékeztetett, 1989 előtt a kisebbségben élő magyarok még az
anyaországgal való szoros kötelékbe se kapaszkodhattak, ez pedig a kommunista
diktatúrákban duplán volt keserűség számukra. „Három évtizede azonban megteremtettük
annak feltételét, hogy minden lehetséges módon kinyilvánítsuk összetartozásunkat” –
hangoztatta. „Azóta egy generáció szabadságban nőtt fel, ám nekik is meg kell vívniuk
saját küzdelmeiket” – mondta. Hozzátette, ők valahányszor nehézségekkel küzdenek,
gondolhatnak azokra, akik egykor a saját egzisztenciájukat, szabadságukat és akár az
életüket is kockára téve mondták ki a magyarok igazságát itt, a Kárpát-medencében. Áder
János a romániai forradalomnak szikrát adó és ezért a román titkosrendőrség által éven át
megfigyelt Tőkés László mellett példaként állította Duray Miklós felvidéki magyar
politikust, aki börtönben ült, mert tiltakozott az anyanyelvű oktatás felszámolása ellen.
Ugyancsak a fiatalok figyelmébe állította a kárpátaljai magyarok kulturális
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Semjén Zsolt: Az etnikai alapú magyar pártokat kell támogatni a
szomszédos államokban
A Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) újra hitet tett saját statútuma mellett, azaz, hogy a
testület az etnikai alapú magyar pártok szövetsége és tanácskozási fóruma – mondta
Semjén Zsolt nemzetpolitikáért, nemzetiségekért és egyházügyekért felelős
miniszterelnök-helyettes a MÁÉRT pénteki budapesti plenáris ülése utáni
sajtótájékoztatón. A kormányfő helyettese kiemelte: teljes konszenzussal zárult az ülés,
beleértve az összes határon túli magyar pártot és az ellenzéki pártokat, kivéve a
Demokratikus Koalíciót, amelynek képviselője – bár meghívták – nem jelent meg. Ez
utóbbit „elég botrányosnak" tartotta. Hozzátette: teljes volt az egyetértés abban, hogy a
külhoni magyarságnak jár az állampolgárság és ezzel együtt a szavazati jog, valamint az
európai normáknak megfelelő autonómia. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár
bejelentette: 2020-ban a kormány által meghirdetett tematikus év az erős magyar nemzeti
közösségek éve lesz. Az MTI kérdésére elmondta: az erős magyar közösségek éve
programot a külhoni magyar szervezetekkel együtt kívánják megvalósítani, kapcsolódva a
magyar Országgyűlés által elfogadott nemzeti összetartozás éve programhoz.

Vezető hírek

önszerveződéséért kiálló Fodó Sándort, akinek évekig nem volt munkája, valamint a
vajdasági író Deák Ferencet is, akinek bezúzták a könyveit.

Orbán: bevándorlásellenesek vagyunk, magyart csak magyarral
lehet pótolni
Magyarországnak továbbra is bevándorlásellenes politikára van szüksége, "magyart csak
magyarral lehet pótolni" - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökön
Budapesten, a Várkert Bazárban, a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén. A
kormányfő úgy fogalmazott: egy fogyatkozó népességű ország nem ringathatja magát abba
az illúzióba, hogy meg tudja oldani a népességfogyást saját erőfeszítés nélkül. Közölte: a
kormány folytatni fogja a migrációval kapcsolatos küzdelmet, mert ez a világjelenség "itt
marad", "Afrika éppen csak mozgolódik". Orbán Viktor közölte, a bevándorláspártiak azzal
vádolják a magyarokat, hogy kőből van a szívük, azonban ki kell mondani: Magyarország
jó ország, a magyarok igenis jó emberek, hajlandók is tenni a jóért, de a segítséget kell
odavinni, és nem a bajt idehozni. Orbán Viktor kiemelte továbbá: Magyarországnak van
elegendő ereje ahhoz, hogy ne csak mondja, hanem tegyen is azért, hogy a magyarok
szülőföldjükön maradhassanak. Ezért hirdették meg a felelős szomszédságpolitikát,
Magyarország ugyanis abban érdekelt, hogy vele azonos ütemben fejlődjenek szomszédjai,
és ennek érdekében közös gazdaságfejlesztési programokat is folytatnak több környező
állammal - mondta. A diaszpórában élő magyarokról a miniszterelnök kifejtette: számuk
2,5 millióra tehető, többségük az Egyesült Államokban és Kanadában él. A magyar
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Semjén: 2010 óta a diaszpóra azonos súllyal jelenik meg
A diaszpóra magyarsága 2010 óta azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpátmedence magyarsága mellett – hangsúlyozta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős
miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács IX. plenáris ülésén csütörtökön
Budapesten. Semjén Zsolt azt mondta, a szocializmus időszakában még ellenségként
tekintettek az emigrációban élő magyarokra, 1990-2010 között pedig „mostohagyerek”
volt a diaszpóra magyarsága. Nem foglalkoztak a diaszpórát érintő kérdésekkel, e közösség
súlya nem jelent meg kellőképpen a többi magyar nemzetrész mellett. 2010 óta a
diaszpóra magyarsága azonos súlyú és azonos méltóságú nemzetrész a Kárpát-medence
magyar nemzetrészei mellett – fogalmazott Semjén Zsolt. Kitért arra, nemcsak a Magyar
Állandó Értekezleten vesznek részt a diaszpóra képviselői, hanem speciálisan az ő
igényeiknek megfelelően létrehozták a Magyar Diaszpóra Tanácsot, és számtalan
programot indítottak el.
A plenáris ülés szünetében tartott sajtótájékoztatón Semjén Zsolt bejelentette: új
ösztöndíj-program indul a Stipendium Hungaricum program kiterjesztésével, amelynek
célja, hogy a diaszpóra magyarságának többedik generációja itthoni egyetemeken
folytasson tanulmányokat. Semjén Zsolt az MTI kérdésére elmondta: a vonatkozó javaslat
hamarosan a kormány elé kerül, és annak anyagi vonzatát teljes körűen biztosítani fogják.
A miniszterelnök-helyettes beszámolt arról is: folyamatban van az emigrációs és diaszpóra
központ kialakítása, ahol többek között a Mikes-program keretében hazahozott értékeket,
levéltári anyagokat gyűjtik össze és mutatják be az érdeklődőknek. Eddig közel négyszáz
ládányi könyvtári és levéltári anyag érkezett Magyarországra – jelezte. Potápi Árpád János
hangsúlyozta: a diaszpóra magyar szervezeteire, és a magyar közösségekre mint becsületes
magyar emberekre gondolnak, akik hazájuktól sokszor több ezer kilométer távolságban
képviselik a magyar nemzetet. Egy 2,5 milliós nemzetrészről van szó, számuk nagyjából
megegyezik a Kárpát-medence külhoni magyarságának számával. Kitért arra, hogy
folytatódnak a megkezdett programok, így a Kőrösi Csoma Sándor program is.

Szijjártó: A történelmi
revizionizmus

tények

tiszteletben

tartása

Vezető hírek

kormány pedig számos programmal segíti, hogy a diaszpóraközösséget bekösse a magyar
nemzet vérkeringésébe - mondta, célul tűzve például egy magyar emigrációs és
diaszpóraközpont létrehozását.

nem

A történelmi tények tiszteletben tartása nem lehet revizionizmus – jelentette ki Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter az Országgyűlés nemzeti összetartozás
bizottságának keddi ülésén. Éves meghallgatásán a politikus a bizottság előtti kiemelte:
ugyanannak a történelmi eseménynek lehet teljesen különböző az értékelése különböző
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Második forduló: az RMDSZ a magyarok „józan eszére” bízza, de
Kelemen Johannisra szavaz
Az RMDSZ a magyar választók „józan eszére” bízza, hogy kire szavaznak a romániai
államfőválasztás második fordulójában, Kelemen Hunor elnök ugyanakkor a Krónikának
elárulta: a hivatalban lévő elnök nevére üti majd a pecsétet. Kelemen közölte, kielemezték
a megmérettetés második fordulójának lehetséges forgatókönyveit, és mivel három nappal
az első kör után Klaus Johannis és Viorica Dăncilă közül egyik államfőjelölt sem kérte az
RMDSZ, a magyar közösség támogatását, egyik mellett sem teszik le a voksukat. „Ilyen
körülmények között senkit nem támogathatunk, egyik jelölt mellett sem
kampányolhatunk. Arra kérjük a magyar választópolgárokat, hogy józan eszük szerint
szavazzanak. Bízunk a saját választóink bölcsességében, arra kérjük őket, hogy menjenek
el szavazni, mert fontos, hogy alakítsuk a dolgok menetét” – jelentette ki az RMDSZ
elnöke. A Krónika feltette a kérdést: ismerve Klaus Johannis első mandátumának
eredményeit és hiányosságait, továbbá Viorica Dăncilă volt miniszterelnök eddigi
tevékenységét, a talpon maradt két jelölt közül mégis kit tart alkalmasabbnak, kit „ajánl” a
magyar választópolgárok figyelmébe, illetve ő kire szavaz. „Nehéz helyzetbe hozott, szinte
megválaszolhatatlan a kérdés. Próbálok én is okosan dönteni, és az összes
elégedetlenségem, mérgem ellenére az Európai Néppárthoz (EPP) tartozó jelöltre ütöm a
pecsétet november 24-én” – válaszolta a Krónikának Kelemen Hunor, kimondatlanul is a
jobbközép Johannisra utalva.

Vezető hírek
Erdély

szemszögekből, de Magyarország elvárja annak tiszteletben tartását minden szomszédos
országtól, hogy bizonyos történelmi eseményekre úgy emlékezik, mint amelyek „a magyar
történelem legszomorúbb lapjaira” tartoznak. Azt is mondta: a magyar nemzeti közösségek
helyzete a Kárpát-medencében általánosságban véve jobb, mint öt éve volt, de még sok
megoldásra váró kérdés van. A külpolitika egyik legfontosabb területe a nemzetpolitika.
Mivel Magyarország olyan ország, ahol az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, a
nemzetpolitikának a külpolitika fókuszában kell állnia – közölte. Szijjártó Péter
hangsúlyozta: a szomszédos országokkal kapcsolatban a külpolitikai stratégia
megfogalmazásakor az a cél, hogy az adott országban élő magyar nemzeti közösség
helyzetét folyamatosan javítsák, életét könnyebbé tegyék, valamint elérjék, hogy a magyar
közösség „ne elválasszon, hanem összekössön minket”, és a szomszédos országok vezetői is
így gondolkodjanak erről.
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Számít a romániai magyarok szavazatára még akkor is, ha erre nem mozgósít az RMDSZ jelentette ki szerdán a Nemzeti Liberális Párt (PNL) székházában tartott sajtóértekezletén
Klaus Johannis, aki második mandátumáért indul az idei államelnök-választáson. „Én
számítok a magyarok szavazataira, őszintén mondom, azt gondolom, hogy a többség
nagyon jól megérti, hogy mi ennek a választásoknak a tétje. 2014-ben is rám szavaztak
anélkül, hogy ezt a magyar kisebbség vezetői kifejezetten kérték volna.(...) Számítok arra,
hogy egy normálist Romániára fognak szavazni”- mondta Johannis.

Erdély

Johannis: Számítok a magyarok szavazataira

Grezsa István: jó magyarnak lenni Backamadarason is
„Száz évig panaszkodtunk, hogy fogy a népünk, fogy az erőnk, megfosztottak minket
értékeinktől. Most a Kárpát-medencei magyarságra egységként gondolunk, és büszkén
tervezzük a jövőnket. A magyar kormány minden Kárpát-medencében élő magyarnak és
nem magyarnak a kezét nyújtja” – mondta Grezsa István, a magyar kormány Kárpátmedencei óvodafejlesztési programjának koordinálásáért felelős miniszteri biztos
vasárnap délután Backamadarason a magyar kormányprogram keretében épült óvoda és
bölcsőde átadóján. A miniszteri biztos a backamadarasiakkal együtt büszke arra, hogy
magyar, büszkén néz a korszerű épületre, és örvend annak, hogy abban magyarul fognak
énekelni meg tanulni a gyermekek. „Jó magyarnak lenni ma Backamadarason. Itt van az
udvaron két cserefa, egyiket 1848-ban ültették, a másikat 1867-ben. A történelmünk
részei, csakúgy mint a most épült óvoda. A Kárpát-medencében ötszáz oktatási intézményt
újíttatunk fel és százötven óvodát építettünk. Ma Balánbányán és itt, Backamadarason
adtuk át a már elkészülteket, és jövő szombaton Köröstárkány óvodásai örvendhetnek
velünk együtt az új épületnek” – hangoztatta a miniszteri biztos. Szerinte lehetséges, hogy
a Kárpát-medencei óvodai program folytatásaként bölcsődei program is indul majd, hiszen
Erdély-szerte azt látták, nagy szükség van a bölcsődékre.

Közeleg az egyesülés? Együtt ülésezett az EMNP és az MPP
elnöksége
Együttes elnökségi ülést tartott az MPP és az EMNP, és a két alakulat közösen kéri az
RMDSZ-t az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum összehívására. A pártok vezetői
áttekintették a szervezeteik működésének összehangolásával kapcsolatos, valamint a
2020-ban esedékes (önkormányzati és parlamenti) választásokhoz kapcsolódó
együttműködések szorosabbra fűzésének lehetőségeit. A tanácskozáson ugyanakkor
kiértékelték a romániai államelnök-választás első fordulójának eredményeit, és
egyetértettek abban, hogy mihamarabb ki kell terjeszteni a magyar–magyar párbeszédet
Erdély valamennyi magyar politikai érdekvédelmi szervezetére. Az EMNP és az MPP
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Soltész: A Kárpát-medencében élő nemzetek megmaradását csak
az összefogás szolgálhatja
A Kárpát-medencében élő nemzetek megmaradását csak az összefogás szolgálhatja –
jelentette ki Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért
felelős államtitkára vasárnap a felvidéki Csúzon, ahol köszöntőt mondott a helyi római
katolikus templom megújított plébániájának átadásán. Az Érsekújvárhoz közeli,
többségében magyarok lakta településen a 18. század végén épült, Árpád házi Szent
Erzsébet római katolikus templomhoz tartozó plébániaépületet újították fel. A felújítást
megelőzően már romos állapotban lévő épületet, amely közösségi központként is működik,
a helyi közösség összefogásával és a magyar kormány közel 60 ezer eurós (18,6 millió
forint) támogatásának köszönhetően sikerült felújítani és így megmenteni. Az államtitkár
az ünnepségen mondott köszöntőjében rámutatott: a felújított épület egyaránt szolgálni
fogja a településen élő magyarokat és a szlovákokat is, így segíti majd az ott élő
nemzetiségek együttélését is. „Az a feladatunk, hogy megmaradjunk saját
nemzetiségünkben, kereszténységükben pedig fogjunk össze” – szögezte le Soltész Miklós.
Hozzáfűzte: az ezeréves közös múlt, az együttélés is mind azt bizonyította, hogy a Kárpátmedencében élő nemzeteknek a megmaradását csak az összefogás szolgálhatja.

Felvidék

elnökségei – az államelnök-választás első fordulós eredményeinek tükrében – ismételten
felszólítják az RMDSZ vezetőit, hogy legyenek partnerek az Erdélyi Magyar Egyeztető
Fórum összehívásában.

Bukovszky: 2020 elején mutatják be kisebbségi törvényt megelőző
végső javaslatot
A nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvény irányelveiről széles körű diskurzus
kezdődik, amelybe a kisebbségi szervezetek mellett bevonják az egyes tárcákat is. A
jogalkotási javaslat végső formájáról 2020 elején fog tárgyalni a Nemzeti Kisebbségekért
és Etnikai Csoportokért Felelős Bizottság. A TASR hírügynökséget Bukovszky László
kisebbségi kormánybiztos tájékoztatta hétfőn. A kormánybiztos szerint az említett törvény,
amelynek kidolgozása 1992, vagyis az ország Alkotmányának elfogadása óta várat magára,
a lehető legátfogóbban fogja meghatározni a kisebbségi jogokat az alkotmánnyal, valamint
az elfogadott nemzetközi kötelezettségekkel és ajánlásokkal összhangban. Mivel bizonyos
kisebbségi jogokat a törvények nem garantálnak, nem elégedhetünk meg pusztán a
jelenlegi, széttöredezett jogi szabályozás egységesítésével” – figyelmeztetett Bukovszky. A
kormánybiztos egy komplex, világos és a nemzeti kisebbségek igényeit figyelembe vevő, az
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A magyar–szerb gazdasági vegyes bizottság együttműködési
megállapodást ír alá
A magyar–szerb kapcsolatok dinamikusan fejlődnek, mindkét ország szeretné kihasználni
az ebből adódó kedvező üzleti lehetőségeket – hangsúlyozta Magyar Levente,
Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériumának parlamenti államtitkára a
magyar–szerb üzleti fórum budapesti megnyitóján – tájékoztatott az MTI. A rendezvényen
Magyar Levente kiemelte, a két ország kiváló helyzetben van a gazdasági építkezéshez, és
ennek érdekében Magyarországnak konkrét elképzelései is vannak az elkövetkező
időszakban. Közölte: Magyarország jelentős pénzügyi eszközöket rendel a szavak mögé, a
magyar vállalatok akár 50 százalékos támogatással tudnak majd Szerbiában beruházást
végrehajtani, nemcsak Vajdaságban, hanem Közép- és Dél-Szerbiában is. Magyar Levente
szerint a pénzügyi lehetőség nem csak a magyar cégeket érinti, ebből a konzorciumban
induló szerb vállalatok is részesülhetnek. Ezért arra biztatta az üzleti fórum résztvevőit,
hogy bátran, üzleti kockázatot vállalva keressék az együttműködés lehetőségét.

Vajdaság

aktuális kormányrendeletekre is reagáló törvényi szabályozást ígér, amelyhez széles körű
támogatást akar szerezni.

Pásztor István: Decemberben egyszerűsített határátlépés
A karácsonyi, év végi ünnepek időszakában egy hónapig egyszerűsítik az átléptetést a
szerb-magyar határátkelőkön, így gyorsabban, egyszerűbb módon lehet eljutni az
anyaországba. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió vendégeként elmondta, ennek
hosszú távon is így kellene működnie. A VMSZ elnöke úgy véli, a határ átjárhatóságában a
Szabadka-Szeged vasútvonal is segíteni fog, amelynek felújítása a remények szerint jövőre
kezdődik. A hétvégén megalakult a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesülete.
Ez azért jelentős, mert ebben a szervezetben szakemberek értekeznek majd az egészségügy
állapotáról - emelte ki Pásztor István. A VMSZ elnöke abban bízik, hogy az egyesület tenni
tud azért, hogy az ország egészségügyi rendszere az európai színvonalú ellátás felé
haladjon. Elmondta, erre azért is szükség volt, mert a szakemberek a szakmaiságukkal
segíthetik a politikum érdekérvényesítő munkáját. Ennek kapcsán a várható egészségügyi
fejlesztésekről is beszélt.
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A kárpátaljai magyarokkal szembeni jogsértések és a keresztényüldözés elleni fellépés
fontosságát hangsúlyozta felszólalásában csütörtökön Párizsban Rétvári Bence, az Emberi
Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára az UNESCO 40. közgyűlésén. Az
MTI-nek telefonon nyilatkozva elmondta, hogy részletesen ismertette, milyen atrocitások
érik Ukrajnában a magyarokat az oktatási törvénytől a nyelvtörvényen át a hatóságok
elnéző, következmények nélküli hozzáállásáig maagyar intézmények megtámadása,
magyarellenes nacionalista felvonulások esetében. Rétvári Bence felszólalásában kérte az
UNESCO-t és tagállamait, hogy fokozottan lépjenek fel a magyar kisebbség oktatási és
kulturális jogainak megvédéséért Kárpátalján. Az MTI kérdésére, hogy az április óta
hivatalban lévő új ukrán államfő, Volodimir Zelenszkij személye révén javulhat-e a
problémák rendezésének esélye, Rétvári Bence igennel válaszolt.

Kárpátalja

A kárpátaljai magyarok jogainak megvédését sürgette Rétvári
Bence az UNESCO közgyűlésén

Itt az ideje a felső szintű ukrán-magyar párbeszédnek
Elérkezett az ideje annak, hogy elinduljon az ukrán-magyar párbeszéd a legfelsőbb szinten
– mondta a külügyi bizottság fideszes elnöke újságíróknak a testület keddi budapesti zárt
ülése után. Magyarország készen áll arra, hogy Ukrajnával „új lapot nyissunk” a kétoldalú
kapcsolatokban – fogalmazott Németh Zsolt. Rámutatott: ennek keretei között komoly
szerep juthat a törvényhozásoknak, így a magyar Országgyűlés külügyi bizottságának is,
amely szintén kész arra, hogy kivegye a részét a kétoldalú kapcsolattartásból. Magyar
Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára arról beszélt: Magyarország
erős Ukrajnában érdekelt, illetve abban, hogy Ukrajna stabilitása és biztonsága
helyreálljon.
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