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Semjén: Ötszörösére nőtt az őshonos magyarországi nemzetiségek 
támogatása 2010 óta 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az Országgyűlés magyarországi nemzetiségek 

bizottsága előtti éves meghallgatásán kiemelte: a magyar lakosság közel 6,5 százaléka 

vallja magát valamilyen nemzetiséghez tartozónak. Kiemelte, az Alaptörvény kimondja, 

hogy az őshonos magyarországi nemzetiségek államalkotó tényezők. Semjén Zsolt 

hangsúlyozta: rájuk a magyar nemzet szerves és elszakíthatatlan részeként kell tekinteni, 

történelmi sorsközösséget alkotnak a magyar nemzettel, és a magyar nemzetre jellemző 

értékgazdaságnak az ő kultúrájuk is a része. Kiemelte a külhoni magyarság és a 

nemzetiségek közötti hasonlóságot, és kitért az őshonos magyarországi nemzetiségek 

hídszerepére is az anyaország és Magyarország között. Rámutatott: ha ez a hídszerep 

gyümölcsöző, akkor abból részesedik a magyarországi nemzetiség és az anyaországában 

élő magyar kisebbség egyaránt. 

 

Potápi: egymilliárd forint a diaszpóra magyarsága, a 

testvértelepülési programok, és az ifjúsági szervezetek 

támogatására 
Összesen egymilliárd forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága a diaszpóra magyarságának szervezeteit, az ifjúsági és cserkész közösségek 

tevékenységét és a testvértelepülési programokat – jelentette be Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár. A három pályázat felhívásait most tették közzé. Az államtitkár 

ismertette: a diaszpórában élő magyarság szervezetei és a diaszpórában található, magyar 

nyelvű oktatást végző szervezetek számára 500 millió forintot, az ifjúsági és cserkész 

közösségek tevékenységének támogatására 250 millió forintot, és testvértelepülési 

programok és együttműködések támogatására szintén 250 millió forintot különítettek el. 

Kifejtette: a diaszpórának szóló pályázat célja a világon szétszórtságban élő magyar 

közösségek boldogulásának, az anyaországgal való kapcsolataik fejlesztésének 

előmozdítása, a magyar nyelv, magyar identitás, magyar kultúra megőrzése szerte a 

világon. Négy nagy területen lehet pályázatot benyújtani: ezek a kulturális, családi, 

egyházi, cserkész, ifjúsági és sport programok támogatása, az anyanyelvi oktatásra 

irányuló tevékenységek és hozzá kapcsolódó működési támogatások. Az ifjúsági és 

cserkész közösségek tevékenységének támogatását megvalósító pályázat célja a 

Magyarország határain kívül élő 15-35 éves korú ifjúsági korosztály (a cserkész közösségek 

esetében nincs korosztályi megkötés) közösségteremtő programjainak, közösségépítést 

elősegítő tevékenységének támogatása.    A testvértelepülési pályázat célja, Magyarország 

és a Kárpát-medence magyarok lakta települései közötti magyar-magyar kapcsolatok 

ápolása és fejlesztése.   
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Mozgalomba tömörült az MPP belső ellenzéke és a pártból kizárt 
politikusok  

A Magyar Polgári Párton (MPP) belüli viták és sorozatos kizárások szervezkedésre 

ösztönözték a párt belső ellenzékét és kizárt politikusokat, akik kedden, 

Sepsiszentgyörgyön bejelentették, hogy létrehozták az Erdélyi Polgári Mozgalmat. A 

kezdeményezők szerint ennek célja, hogy helyreállítsa a törvényességet a párton belül, 

ugyanakkor leszögezték a mozgalom színeiben nem kívánnak indulni a választásokon és 

nem is akarnak párttá alakulni. Az Erdélyi Polgári Mozgalom kezdeményezői Kulcsár-

Terza József és Biró Zsolt parlamenti képviselők, Csáki Attila az MPP Kovászna megyei 

elnöke, Nagy Gábor Levente a párt sepsiszentgyörgyi elnöke, Pethő István leváltott 

választmányi elnök, Csomortáni Gál László az MPP leváltott Hargita megyei elnökségi 

tagja, Salamon Zoltán az MPP egykori ügyvezető elnöke és Rákossy Botond leváltott és a 

pártból is kizárt Hargita megyei elnök, akik szerint már mások is jelezték, hogy 

csatlakoznak a mozgalomhoz, amely nyitott minden politikai párt, civil szervezet és egyház 

tagsága számára.  

 

Pert nyert Tőkés László az őt kémnek nevező egykori 
titkosszolgálati vezetők ellen 

Másodfokon megnyerte a rágalmazás miatt indított pert Tőkés László azok ellen a volt 

titkosszolgálati vezetők ellen, akik egy televíziós műsorban magyar kémnek nevezték, és 

azt állították, hogy Tőkés László az 1989-es temesvári ellenállása során pénzt kapott a 

magyar titkosszolgálattól. A Bukaresti Táblabíróságon pénteken kimondott ítélet kivonatát 

a romániai bíróságok portálján tették közzé. A polgári perben kimondott ítélet 

megváltoztatta a Tőkés László számára kedvezőtlen elsőfokú ítéletet, és megítélte a Tőkés 

László által kért egy lejes erkölcsi kártérítést. Ezt Filip Teodorescunak, a kommunista 

politikai rendőrség (Securitate) kémelhárítása helyettes vezetőjének, Ioan Talpeșnek, a 

román Külföldi Hírszerző Szolgálat (SIE) volt igazgatójának, az Antena 3 hírtelevíziónak és 

Mihai Gadea műsorvezetőnek kell kifizetnie. Kincses Előd az MTI-nek nyilatkozva erkölcsi 

sikernek tekintette, hogy a bíróság öt év pereskedés után megállapította, hogy a Securitate 

és a SIE vezetői rágalmazták Tőkés Lászlót. Hozzátette: a bíróság a perköltségnek csak a 

töredékét ítélte meg Tőkés László számára.  
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Balog Zoltán és Gaál György kapta a Kincses Kolozsvár-díjat 

Kincses Kolozsvár-díjat vett át vasárnap este Balog Zoltán miniszterelnöki biztos és Gaál 

György helytörténész a Kolozsvári Magyar napokat szervező Kincses Kolozsvár 

Egyesülettől. Amint Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke méltatásában 

elmondta: Balog Zoltán fontos segítséget nyújtott a Kolozsvári Magyar Napok 

megszervezéséhez. Emellett lelkészként, államtitkárként, az emberi erőforrások 

minisztereként, miniszterelnöki megbízottként egyszerre képes megfelelni a pragmatikus 

világi szempontrendszernek és a hit szempontrendszerének. A díjátadót követően a 

Magyar Nemzeti Táncegyüttes mutatta be A Tenkes kapitánya című táncjátékát. Az 

előadás előtt Brendus Réka, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának a 

főosztályvezetője arról beszélt, hogy az Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé 

nyilvánította az idei évet abból az alkalomból, hogy a főnemest 315 évvel ezelőtt 

választották erdélyi fejedelemmé Gyulafehérvárott. Erre az alkalomra készült a Zsuráfszki 

Zoltán által rendezett táncjáték, amelyet a nemzetpolitikai államtitkárság a Kárpát-

medence 12 városába visz el. 

 

Új magyar óvoda épül Szabadkán 

Egy teljesen új magyar óvodát építenek Szabadkán. A Radić Fivérek utcában kap helyet a 

központ, amelyben három óvodai és két bölcsődei csoportot hoznak létre - erről beszélt a 

Pannon Televízió Közügyek című hírháttérműsorában Hajnal Jenő. A Magyar Nemzeti 

Tanács elnöke elmondta, ez része a magyar kormány által támogatott Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programnak, és várhatóan már szeptemberben fogadhatja a gyermekeket. 

Hajnal hozzátette: a korszerű épületben lesz tornaterem, játszóterekkel lesz felszerelve és 

tálaló is helyet kap benne. Ez az objektum egyben a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

gyakorlóóvodájaként is működik majd. A padlástérben például konzultációs termek 

lesznek. 

 

Szijjártó: A Velencei Bizottság is úgy látja, hogy az ukrán 
nyelvtörvény szembemegy a nemzetközi joggal 

Amint a kárpátaljai magyarok visszakapják az elvett jogaikat, Magyarország újra 

támogatni fogja Ukrajna NATO-integrációs folyamatát – tudatta a külügyminiszter. A 

Velencei Bizottság friss szakvéleménye ismételten világossá tette, hogy az előző ukrán 

elnök hivatali idejében elfogadott nyelvtörvény elveszi a nemzeti közösségek már meglévő, 

szerzett jogait az anyanyelv-használattal kapcsolatban – közölte a külgazdasági és 
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külügyminiszter. Szijjártó Péter közleményében azt írta: bizonyítást nyert tehát, hogy az 

oktatási törvény után a nyelvtörvény is szembemegy a nemzetközi joggal és Ukrajna 

kötelezettségvállalásaival. Az előző ukrán elnök, Petro Porosenko és az előző kijevi 

parlament által támogatott törvények fel akarták számolni a kisebbségi nyelvhasználatot 

az élet minden területén – tette hozzá, hangsúlyozva, ez Magyarország számára 

elfogadhatatlan.  A magyar kormány azonban továbbra is úgy gondolja, „új elnök, új 

remény” – közölte a külgazdasági és külügyminiszter a tavasszal megválasztott Volodimir 

Zelenszkijre utalva. Amint a kárpátaljai magyarok visszakapják az elvett jogaikat, 

Magyarország újra támogatni fogja Ukrajna NATO-integrációs folyamatát. „Addig viszont 

nem” – tudatta Szijjártó Péter. 

 

Megérkezett Kárpátaljára Rákóczi Ferenc Beregszászon felállítandó 
lovas szobra 

Magyarországról Kárpátaljára érkezett kedden Rákóczi Ferenc lovas szobra, amelyet a 

tervek szerint december 17-én avatnak fel Beregszász központjában. Brenzovics László, a 

szoborállítást Beregszász polgármesteri hivatalával közösen kezdeményező Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke elmondta, hogy sikerült Magyarországról 

zökkenőmentesen Kárpátaljára szállítani II. Rákóczi Ferenc életnagyságú lovas szobrát, 

Győrfi Lajos alkotását. A szobrot Beregszászon, a Budapest téren állítják fel – tette hozzá. 

A KMKSZ elnöke szerint a Budapest tér - a talapzattal együtt hat és fél méter magas lovas 

szoborral - zarándokhely lesz egész Kárpátalja számára, hiszen II. Rákóczi Ferenc fontos 

történelmi személyisége mind a kárpátaljai magyaroknak, mind a ruszinoknak. A 

fejedelem a régióban élő valamennyi nép jogainak védelmében folytatta szabadságharcát, 

ezért emlékét ma is ápolják a vidéken - emlékeztetett Brenzovics László. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodát és orvosi rendelőt 
adtak át Kárpátalján 

A magyar kormány mintegy 30 millió forintos támogatásával felújított ukrán-magyar 

nyelvű óvodát adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, az Országgyűlés nemzeti 

összetartozás bizottságának (NÖB) elnöke Ungváron, a NÖB kétnapos kárpátaljai 

látogatásának programpontjaként. A megújult Csengőcske óvoda avatási ünnepségén 

mondott köszöntőjében Pánczél Károly hangsúlyozta: mivel legfontosabb kincseink a 

gyermekeink, ezért igyekszünk számukra megfelelő, 21. századi körülményeket teremteni 

nevelésükhöz az óvodában is. A magyar kormány három évvel ezelőtt indította el a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Programot, amelynek megvalósítása során a határokon túl 47 

milliárd forintot fordít gyermekintézmények építésére és fejlesztésére - tette hozzá, 

megjegyezve, hogy a program keretében 110 új óvoda épül, és több mint 700 újul meg. 
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Jelezte, Kárpátalján 23 új óvoda épül és 120 óvoda újul meg, közte a most átadott ungvári 

városi óvoda, és mintegy negyven helyen létesül vagy épül újjá játszótér. 

A Beregszászhoz közeli Zápszonyban 15 millió forintból felújított családorvosi rendelőt 

adott át ünnepélyesen Pánczél Károly, a NÖB elnöke és Grezsa István miniszteri biztos. 

Pánczél Károly a családorvosi rendelők, óvodák, iskolák, templomok, művelődési házak 

felújítása és a gazdaság fejlesztése a magyar kormány támogatásával azt a célt szolgálja, 

hogy a kárpátaljai magyarságnak legyen jövőképe, szülőföldjén tudjon megmaradni és 

boldogulni, önazonosságát, anyanyelvét, kultúráját megőrizve. Emlékeztetett arra, hogy a 

magyar kormány két évvel ezelőtt indította el 200 millió forint támogatással a kárpátaljai 

családorvosi rendelők korszerűsítésének programját, amelynek keretében 27 ilyen 

egészségügyi intézmény újul meg. Grezsa István elmondta, a 21. század igényeinek 

megfelelően felújított kétszintes családorvosi rendelő átadása az adventi időszakban 

reményt ad a kárpátaljai magyarságnak, hogy érdemes magyarnak lenni és megmaradni a 

szülőföldön a többi nemzetiséggel békében élve, az évszázados hagyományokat tovább 

örökítve. Aláhúzta: a magyar állam a kárpátaljai családorvosi rendelők felújításával is 

bizonyítja, hogy Magyarország megbízható, jó partnere Ukrajnának, hiszen a rendelőkben 

nemcsak magyarokat gyógyítanak, hanem minden ott élőt. 

 

Kárpátaljai magyar vezetőkkel tárgyalt az ukrán oktatási miniszter 
Ungváron 

A kisebbségekre nézve hátrányos ukrán oktatási törvény alkalmazásáról tárgyalt a 

kárpátaljai magyar szervezetek vezetőivel Hanna Novoszad ukrán oktatási miniszter 

Ungváron. A megbeszélésen a tanügyi tárcavezető Orosz Ildikóval, a Kárpátaljai Magyar 

Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnökével, Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével és 

Zubánics Lászlóval, az UMDSZ elnökével az ukrán oktatási törvénynek a kárpátaljai 

magyar nyelvű oktatást érintő kérdéseit tekintette át. A tárgyalást követően Brenzovics 

László a sajtónak elmondta, nem közeledtek az álláspontok a kisebbségi jogokat sértő 

ukrán oktatási törvénnyel kapcsolatban. Az oktatási miniszter szerint ugyanis a 

nemzetiségi nyelvű oktatás felszámolására irányuló folyamat befejezett ténynek 

tekintendő, mert az oktatási törvény kisebbségekre nézve jogfosztó rendelkezésein nem 

kívánnak változtatni, arra hivatkozva, hogy az ukrán alkotmánybíróság nem találta 

alaptörvénybe ütközőnek a jogszabályt, és a minisztérium már 90 százalékban teljesítette a 

Velencei Bizottság vonatkozó ajánlásait – tette hozzá. A kárpátaljai magyar szervezetek 

szerint azonban ez koránt sincs így, ezért kitartanak azon álláspontjuk mellett, hogy a 

kárpátaljai magyarság nem fogja feladni évszázados jogát az anyanyelvű oktatáshoz – 

húzta alá a KMKSZ elnöke, megjegyezve, hogy „volt értelme a megbeszélésnek”. 
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HMDK-közgyűlés Kórógyon: a horvátországi magyarságnak soha 
rosszabb éve ne legyen!  

Az idén átadott, felújított kórógyi kultúrotthonban került sor a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közössége (HMDK) rendes évi közgyűlésére november 30-án. A szervezet 

vezetői beszámoltak az idei eredményekről és ismertették a jövő évi terveket, valamint 

újabb három tagszervezet felvételéről is döntöttek. Részt vett a tanácskozáson Pirityiné 

Szabó Judit, Magyarország nemzetpolitikai államtitkárságának a főosztályvezetője is, aki 

azt kívánta a szervezetnek, hogy soha rosszabb évük ne legyen. Jankovics Róbert, az 

országos szervezet elnöke szerint az idei év több mint sikeres, és több szempontból is 

történelminek mondható a horvátországi magyarság szempontjából. Itt elsősorban a majd 

két évtized után megépült eszéki magyar diákotthonra gondolt, amelyet a magyar és a 

horvát miniszterelnök közösen adtak át pár nappal ezelőtt, valamint a HMDK bellyei 

médiaközpontjára és a fiumei magyarok új székházára, az Anna-villára. Hosszasan sorolta 

a 2019-ben megvalósult beruházásokat, amelyek szinte minden magyarok lakta települést 

érintettek. 

 

Potápi: A diaszpóra magyarságának megtartása, identitásának 
erősítése fontos feladat 

„A diaszpóra magyarságának megtartása, identitásának erősítése fontos feladat” – 

hangsúlyozta Potápi Árpád János. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára háromnapos látogatásának első napján a Nemzetpolitikai Államtitkárság által 

támogatott fejlesztéseket adta át az Innsbrucki Magyar Diákotthon- és Kultúrcentrumban. 

Az innsbrucki városépítési és tűzvédelmi hivatal 2017 tavaszán több jelentős korszerűsítést 

rendelt el az épületben. A tűzvédelmi rendszer megújításához az államtitkárság 2017-ben 

ötmillió, 2018-ban tízmillió, idén pedig 12,4 millió forint támogatást biztosított. Emellett a 

magyar nyelvű szentmisék megtartásához, a gyermekek néptánc oktatásához és nyári 

táborának megszervezéséhez 1,5 millió forint támogatásban részesült az Innsbrucki 

Magyar Diákotthon és Kultúrcentrum; vagyis 2017 óta közel harmincmillió forintot kapott 

az a Nemzetpolitikai Államtitkárságtól. 

 

A határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta 
Németh Zsolt Washingtonban 

A határokon átívelő nemzetegyesítés fontosságát hangsúlyozta Németh Zsolt, a magyar 

parlament külügyi bizottságának elnöke Washingtonban, az amerikai magyarok 

legnagyobb ernyőszervezetének díszvacsoráján. Az 1991-ben alapított Magyar Amerikai 
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Koalíció (HAC) immár 28. alkalommal rendezte meg szokásos ünnepi gálavacsoráját a 

washingtoni magyar nagykövetség dísztermében. Szabó László magyar nagykövet évet 

összegző köszöntője után Németh Zsolt méltatta a 30 évvel ezelőtti magyarországi 

rendszerváltoztatást, hangsúlyozva, hogy az Egyesült Államok döntő szerepet játszott a 

változásban. Mint fogalmazott, az Egyesült Államoknak és a NATO-nak ismét fontos 

szerepe van a közép-európai biztonság és stabilitás biztosításában. Németh Zsolt kiemelte: 

a 30 évvel ezelőtti történelmi változás az Amerikában élő, 56-os nemzedék számára a 

reményeik beteljesedését jelentette. Hozzáfűzte: úgy látja, hogy a magyar gyökerű 

fiatalabb korosztályoknak 1989 a nemzeti összetartozást, a nemzeti identitást jelenti. 
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