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Idén az online térben tartja meg a Nemzetpolitikai Államtitkárság a külhoni magyar
óvodapedagógusoknak szóló Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot. Az
államtitkárság közleménye szerint a képzésben 156 külhoni óvodapedagógus vesz részt.
Felidézték: a Sakkjátszótér komplex képességfejlesztő programot tavaly indította el a
nemzetpolitikai államtitkárság a „2019 a külhoni magyar családok éve” eseményeként. A
program a „2020 az erős magyar közösségek éve” tematikus év részeként folytatódik, idén
távoktatás formájában. A program segítségével a határon túli magyar óvodapedagógusok
is megismerhetik, majd később maguk is alkalmazhatják a kisgyermekkori nevelés során
mindazokat a módszertani megoldásokat, amelyek a kiváló sakkozó, Polgár Judit nevéhez
köthetők. A képzésen kívül a részt vevő intézmények Sakkjátszótér alapeszközcsomagot is
kapnak, amely játékos formában ismerteti és szeretteti meg a sakkjátékot a gyermekekkel,
valamint módszertani anyagot tartalmaz a pedagógusok számára. A képzéssorozat
december 5-én nagyszabású online workshoppal zárul, amelynek célja, hogy teret
biztosítson a Kárpát-medencei szintű tapasztalatcserére és az élmények megosztására
valamennyi résztvevő, 156 külhoni óvodapedagógus számára.

Magyarország

Online tartják a külhoni magyar óvodapedagógusoknak a
Sakkjátszótér programot

Módosítás nélkül, döntéshozó kamaraként ismét megszavazta kedden a bukaresti
képviselőház azt a jogszabályt, amely román nemzeti ünneppé nyilvánítja a trianoni
diktátum 1920. június 4-i aláírásának évfordulóját, június 4-ét. A képviselőház 175
támogató és 23 nem szavazattal, 85 tartózkodás mellett szavazott ismét igennel a
magyarellenes jogszabályra, amelyet az államfőnek immár ki kell hirdetnie. Mint
ismeretes, a parlament májusban egyszer már elfogadta a jogszabályt, de Klaus Iohannis
államfő először alkotmányossági normakontrollt kért a törvény kapcsán, majd miután az
alkotmánybíróság alkotmányosnak nyilvánította, megfontolásra visszaküldte a
parlamentnek. A szenátus azonban szeptember végén, a képviselőház pedig most bólintott
rá másodízben is. Mint ismeretes, a tervezetet Titus Corlățean PSD-s szenátor terjesztette
be, miután a magyar parlament a nemzeti összetartozás évévé nyilvánította 2020-at.
Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője korábban a Krónikának
elmondta: az RMDSZ nem tudta megakadályozni a jogszabály elfogadását, mivel a PSD a
PMP-vel közösen erőltette azt. A politikus a törvénytervezet keddi vitája alatt elmondta:
jelenleg a román pártok nem érdekeltek abban, hogy olyan rendelkezéseket fogadjanak el,
amelyek az ország fejlesztését szolgálják, hanem inkább politikai célokra használják a
törvényhozást, mint például a Trianon napjának a törvénye. Benedek Zakariás úgy
vélekedett: ezzel a törvénnyel a román pártok éket vernek a román és a magyar közösség
közé.

Erdély

Másodszor is megszavazták a magyarellenes Trianon-törvényt
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Sértésként értékelte nemcsak a külhoni magyarság, de az egész magyar nemzet
szempontjából a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, hogy a román
képviselőház másodszor is megszavazta a június 4-ét ünnepnappá nyilvánító Trianontörvényt. Simicskó István szerdán az MTI-hez eljuttatott közleményében rámutatott: a
KDNP álláspontja szerint a történelmi sebek begyógyításán, a kulturális különbözőségek
elfogadásán és az egymás közötti hidak építésén kellene dolgozni ahelyett, hogy újabb
sebeket okozunk. „Ezért is elszomorító és felháborító a román képviselőház döntése” –
fogalmazott a politikus. Simicskó hozzáfűzte: a XXI. században minden európai állam
részéről alapvető elvárás a nemzetiségekkel szembeni emberséges, toleráns magatartás
tanúsítása. Szerinte ezt az alapvető európai értéket veszi semmibe a román képviselőház. A
KDNP számára továbbra is elsődleges marad a külhoni magyarok védelme – rögzítette a
KDNP frakcióvezetője.

Erdély

Sértésnek tekinti a kisebbik magyar kormánypárt a román Trianontörvényt

Szili Katalin: Az RMDSZ és az EMSZ megállapodása hosszú távon
sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint „hosszú távon sikerre ítélheti a romániai
magyarság ügyét” a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi
Magyar Szövetség (EMSZ) megállapodása az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek
összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről. Szili
Katalin az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta, a megállapodás nagy lépés
az erdélyi magyarságnak a decemberi választások előtt, és „csak gratulálni lehet” az erdélyi
politikai szervezetek által megkötött megállapodáshoz. A miniszterelnöki megbízott
szerint külön üdvözlendő, hogy a megállapodás aláírói a 2018. január 8-án kötött, akkor
még három párti, közös nyilatkozatot „tovább erősítették és konkretizálták”, amikor
megfogalmazták a többi közt, hogy közösen lépnek fel a romániai magyar oktatás, a
székelyföldi autonómia statútum, a nemzeti jelképek és a szabad anyanyelvhasználat
támogatása érdekében. „Ki kell emelni az elkövetkező néhány nap sikeressége érdekében is
az európai polgári kezdeményezések egységes támogatását” – tette hozzá Szili Katalin.
Mint írta, ez az új egység „hosszú távon sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét".

Nemzeti régiók: az aláírásgyűjtés folytatásában reménykedik az
SZNT
Szombaton járt le a nemzeti régiók védelmében indított európai aláírásgyűjtés újabb, hat
hónappal meghosszabbított határideje. Eddig ugyan több mint egymillió aláírás gyűlt
össze, és az eddigi három mellett további két tagállamban, Litvániában és
Horvátországban sikerült elérni a küszöbértéket, de még mindig nincs meg a szükséges hét
tagállam ahhoz, hogy a nemzeti régiók ügye az európai döntéshozó szervek asztalára
kerüljön. A nemzeti régiók védelmében indított európai aláírásgyűjtés folytatásában és egy
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A megfélemlítésnek tudjuk, vannak eszközei, de ugyanígy vannak eszközei a tények
felfedésének, az igazság elismertetésének, a megbékélésnek és a jövőbe tekintésnek is hangsúlyozta Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség alelnöke és a szabadkai városi
képviselő-testület elnöke az 1944-1945-ben kivégzett ártatlan áldozatok tiszteletére
rendezett hétfői szabadkai megemlékezésen. Pásztor Bálint felhívta a figyelmet arra, hogy
a szabadkaihoz hasonló emlékhelyek az értelmetlen öldöklésről, a nemzeti vagy ideológiai
alapú kivégzésekről tanúskodnak, az egyetlen járható út viszont csak a feltárás és a
megbékélés. „Ezen az úton cselekszünk, és felvállaltuk, hogy minden tőlünk telhetőt
megteszünk a körülmények feltárása, azoknak a tényeken, és csakis a tényeken alapuló
tisztázása, az igazságnak megfelelő méltó lezárása érdekében, hogy akár személyes
érintettként, akár közösségként tovább tudjunk lépni” - magyarázta a politikus.

Szijjártó: Senkinek nem jó az Ukrajnával való elmérgesedett viszony
Az elmúlt időszakban újra elmérgesedtek Magyarország kapcsolatai Ukrajnával, ami
azonban nem jó senkinek: sem az ukránoknak, sem a magyaroknak, de legfőképpen a
kárpátaljai magyaroknak nem – írta a külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon.
Szijjártó Péter bejegyzésében közölte, az elmúlt napokban azonban kaptak pozitív
jelzéseket, mint például Magyarország kijevi nagykövetének „korrekt” megbeszélése az
ukrán külügyminiszter-helyettessel, vagy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter csütörtöki
„békülékeny” interjúja. „Ma délelőtt kaptam is tőle egy kedves SMS-t ("No COVID can beat
you"), majd ezután telefonon tárgyaltunk” – tette hozzá. A politikus szerint a telefonos
egyeztetésen abban maradtak ukrán kollégájával, hogy az ukrajnai önkormányzati
választások körüli és utáni felfokozott hangulatot maguk mögött hagyják, nem engedik,
hogy „veszendőbe menjen” az a sok erőfeszítés, amelyet a kapcsolatok normalizálásáért

Kárpátalja

Pásztor Bálint: Nem csak a megfélemlítésnek, de a megbékélésnek
is vannak eszközei

Vajdaság

új európai etnoregionális mozgalom megalapozásában reménykedik a kezdeményezést
elindító Székely Nemzeti Tanács (SZNT), amely az ez irányú folyamatos építkezést tartja
fontosnak – jelentette ki vasárnap Izsák Balázs, az SZNT elnöke. Izsák Balázs elmondta,
hogy a kezdeményező polgári bizottság október elején fordult Vera Jourovához, az Európai
Bizottság alelnökéhez, és kérte az aláírásgyűjtés határidejének újabb három hónappal való
meghosszabbítását. Izsák szerint ezt lehetővé teszi az Európai Tanács és az Európai
Parlament által korábban elfogadott rendelet, ugyanis ez úgy rendelkezik, hogy
amennyiben kitör a koronavírus-járvány újabb hulláma, akkor meghosszabbítható a
határidő.
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Dmitro Kuleba:
Budapesttel

Kijev

érdekelt

a

párbeszéd

folytatásában

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter megerősítette pénteken, megállapodott magyar
kollégájával, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel arról, hogy „nyissanak új
lapot” a helyhatósági választásokon történtek után és folytassák a két ország közötti
párbeszédet. Az Ukrajinszka Pravda hírportál beszámolója szerint erről Kuleba azután írt
Facebook-oldalán, hogy a nap folyamán telefonon beszélt magyar hivatali partnerével.
„Péter támogatta a javaslatomat, hogy lapozzunk tovább azon, hogy Ukrajna és
Magyarország nemrégiben fájdalmas ütéseket váltott egymással” – írta Kuleba Facebookbejegyzésében. Szavai szerint mindketten egyetértettek abban, hogy „a megfelelő
következtetéseket kell levonni a két hete történtekből, és a jövőben konstruktív
párbeszédet kell kialakítani”. “Nincs alternatívája az ukrán és a magyar nép
jószomszédságának, valamint közös európai és euroatlanti jövőnknek” – hangsúlyozta az
ukrán külügyminiszter.

Kárpátalja

tettek. Hangsúlyozta: visszatérnek a pozitív témákhoz és az együttműködés fejlesztéséhez.
Közölte: a koronavírus-világjárvány mindkét országot és kormányt komoly kihívások elé
állítja, hiszen egyszerre kell megvédeni az emberek egészségét és életét, valamint
működtetni a gazdaságot.

Nyilvánosságra hozták a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselőinek
listáját

Magyarnak lenni jó – Idén is milliós támogatások a magyar
gazdáknak
A horvátországi magyarság megmaradásának egyik alapfeltétele, hogy gazdasági téren is
erősödjön közösségünk. Ezt szem előtt tartva a magyar kormány 2016-ban fogadta el a
HMDK 2016-2020-as időszakra vonatkozó Vidék- és Gazdaságfejlesztési Programját. A
HMDK gazdaságfejlesztési stratégiája alapján idén már negyedszer hirdette meg
pályázatait az EHA. A 2020-as évben a vírushelyzet ellenére négy pályázat kiírására is sor
került, melyeknek már megszülettek az eredményei és a lebonyolításuk is megkezdődött.

Horvátország

Az október 25-én megtartott helyhatósági választásokon a kárpátaljaiak megválasztották a
helyi tanácsok képviselőit és településeik saját vezetőit. A Kárpátaljai Megyei Tanácsba 64
képviselő került be. A magyarok érdekeit a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség
színeiben Brenzovics László, Péter Csaba, Gulácsi Géza, Bíró Erzsébet, Barta József, Orosz
Ildikó, Petei Judit és Balogh Lívia képviseli majd.

5

„Az idei első pályázatainkat tavasszal hirdettük meg, melyek célja falusi házak, illetve
mezőgazdasági földek vásárlásának a támogatása volt. Ezen pályázatokat már lezártuk, és
büszkén jelentem, hogy három családnak tudtunk segíteni új otthont találni, illetve hat
gazda földvásárlását támogattuk. Ami a családi házakat illeti, ott a pályázat támogatási
intenzitása 75%-os, földvásárlás esetén pedig 50 százalék” – mondta Palizs-Tóth Hajnalka
igazgató, aki hozzátette, hogy a házvásárlási támogatás külön öröm számukra, hiszen ezzel
gyakorlatilag meg tudták alapozni a jövőjét egy-egy családnak Vörösmarton, Harasztiban,
valamint Ójankovácon.
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