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Szőcs Géza megtanította, a hatalmat arra kell használni, hogy a legnagyobb dolgokat
vigyék vele véghez – mondta Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Piliscsabán, a
november 5-én elhunyt Kossuth-díjas erdélyi magyar költő, korábbi kulturális
államtitkár, miniszterelnöki kulturális főtanácsadó temetésén. A kormányfő
búcsúbeszédében úgy fogalmazott, Szőcs Géza több volt, mint barát, kortárs költő,
politikus, tanácsadó, ő mentor, “stratégosz”, lelki támasz volt. „Nem csupán a múltunk
közös, de a jövőt is együtt terveztük”, minden megbeszélésre zsáknyi ötlettel érkezett mondta Orbán Viktor, úgy fogalmazva: nem engedett sem a '48-ból, sem az '56-ból,
sem a '89-ből, de „nem engedett 2148-ból, 2256-ból és 2389-ből sem”, bármiben
lefogadta volna ugyanis, hogy Magyarország és a magyar nemzet nemcsak volt, hanem
lesz is.

Magyarország

Orbán Viktor: Szőcs Géza megtanította, a hatalmat a legnagyobb
dolgokra kell használni

Semjén Zsolt: A nemzetpolitikai eredmények önmagukért
beszélnek
Megtartották az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságában Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes éves meghallgatását, amelyen a kereszténydemokrata
politikus az elmúlt tíz év nemzetpolitikai eredményeit úgy értékelte: „a megvalósult
tények önmagukért beszélnek”. A tárca nélküli miniszter beszámolójában közölte, hogy
az elmúlt tíz évben megtízszerezték a nemzetpolitikai célra fordított összegeket, 3000
külhoni magyar szervezet és intézmény programjai váltak évről-évre fenntarthatóvá. A
kormány támogatásai és programjai a Kárpát-medence összes magyarlakta településére
eljutnak, a honosítás történelmi igazságszolgáltatás volt, azzal megtörtént a nemzet
közjogi egyesítése – sorolta. Az oktatásról szólva ismertette: a magyar gyermekek
között nőtt a magyar iskolákban iratkozók relatív aránya, mintegy ezer településen
sikerült megtartani és növelni a magyar oktatásban résztvevők számát. Elmondta: a
Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében mintegy ezer óvoda és bölcsőde
újult meg és épült fel újonnan. A Határtalanul! program keretében 400 ezer
magyarországi diák juthat el valamelyik külhoni régióba. A miniszterelnök-helyettes
úgy folytatta: mintegy 1600 külhoni templom, parókia, plébánia épült újjá, vagy épült
fel újonnan, számos sportfejlesztés valósult meg, a magyar sporteseményeken
általánossá vált a Kárpát-medencei szintű részvétel a nemzetegyesítés jegyében. Semjén
Zsolt kiemelte: gazdaságfejlesztésre nagyon komoly összegeket fordítottak, több ezer
külhoni magyar vállalkozásnak nyújtottak szakmai és anyagi támogatást.

Az elmúlt tíz évet értékelte Potápi Árpád János
A magyar kormánynak a nemzetpolitika kiemelt területe és sikertörténete is - mondta
el Potápi Árpád János a Pannon RTV-nek adott interjújában. A magyar
nemzetpolitikáért felelős államtitkár az elmúlt tíz évet értékelve kiemelte, az elmúlt
évek eredményei most már láthatóak is. Sikerült egy egységes Kárpát-medencei teret
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Életének 87. évében elhunyt Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség
tiszteletbeli elnöke
Dr. Halzl József Győrben született 1933. december 19-én. Apai ága a felvidéki Szencről,
anyai ága a burgenlandi Sopronkeresztúrról származik. Iskoláit Ácson, Pannonhalmán,
Hatvanban és Budapesten végezte. A budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban
érettségizett. 1957-ben a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett gépészmérnök
oklevelet. Később ugyanezen az egyetemen doktorált.Az 1956-os forradalom idején
ötödéves műegyetemi hallgatóként az események részeseként naplót írt, amelyet a
rendszerváltozás után megjelentetett. 1991 és 1994 között a Magyar Villamosművek
vezérigazgatójaként irányította az ország legnagyobb vállalatát. A rendszerváltozás
idején aktívan bekapcsolódott a Magyar Demokrata Fórum munkájába, egy ideig a párt
igazgatójaként is dolgozott. 1990-től 2018-ig a Rákóczi Szövetség elnöki tisztségét
töltötte be. 2018-ban a Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnökévé választották.
Társadalmi tevékenységének a Rákóczi Szövetség mellett, része volt az 1980-as évektől
a városmajori plébániaközösség ifjúságának szervezése és a hátrányos helyzetű
emberek energiafogyasztását segítő Héra Alapítvány vezetése.

Magyarország

kialakítani az oktatás, a kultúra, a gazdaság és a média területén is. Egyebek mellett
megtörtént egy nagyszabású, Kárpát-medencei szintű óvodafejlesztés. Ennek keretében
körülbelül 150 új óvodát építettek fel és több mint 700 lett felújítva. Ennek is látszik az
eredménye, ugyanis egyre többen döntenek a magyar óvoda után a magyar általános
iskola mellett - mondta Potápi. Hozzátette, az elmúlt 10 évben a határon túli
szervezetekkel együtt döntötték el, mire van szüksége az ott élő magyarságnak.

Online rendezik meg a Máért és a diaszpóratanács ülését
Az idén a koronavírus-járvány miatt online módon rendezik meg a Magyar Állandó
Értekezletet (MÁÉRT) és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését november 26-án –
jelentette be Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a Nyugat-Európai
Országos Magyar Szervezetek Szövetsége online közgyűlésén, szombaton. Potápi Árpád
János óriási dolognak nevezte, hogy a nyugati magyar szervezeteket össze tudják fogni,
koordinálni tudják a magyar diaszpórapolitikát. A nemzetpolitikai államtitkár felidézte:
tavaly októberben döntött az Országgyűlés arról, hogy 2020 a nemzeti összetartozás
évelesz. Reménykedtek, hogy számtalan programot tudnak megvalósítani,
megemlékezve 1920-ról, a trianoni békediktátumról, nemcsak a kudarcokról, a
megpróbáltatásokról, hanem az elmúlt száz év sikereiről is. Mert minden nehézség
ellenére a magyarság a Kárpát-medence legerősebb nemzete – fogalmazott, és
reményét fejezte ki, hogy a vesztes 20. század után a 21. századnak nyertese lesz a
magyarság. Kifejtette: a járvány két periódusában nem csupán Magyarország, az
anyaországi magyarok, hanem a diaszpóra magyarsága is a négy fal közé szorult, a
programokat át kellett helyezni az online térbe. Ezáltal ugyanakkor olyan embereket
tudtak megszólítani, akikre nem is számítottak, újak a nemzetpolitika területén. Az új
eszközöknek köszönhetően több 10 ezer embert tudtak elérni, és remélte, őket a
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Mátraszentimre megújult temploma legyen a szlovák-magyar
megbékélés szimbóluma
Mátraszentimre megújult temploma legyen a szlovák-magyar megbékélés szimbóluma
– szorgalmazta a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára az épület átadóünnepségén. Soltész Miklós hangsúlyozta: Magyarországon
hosszú évszázadok óta együtt tudnak élni különböző nemzetiségek. Ez idő alatt az
ország több népcsoport tagjait fogadta be, ezzel is bizonyítva a magyarok
emberszeretetét és nyitottságát, amelyet a történelmi idők óta a kereszténység foglal
közös keretbe - tette hozzá. Az államtitkár emlékeztetett: a szlovák-magyar megbékélést
az elmúlt tíz évben mindkét oldalról sokan akarták, és sokan tettek is érte. Ennek
köszönhetően mára olyan változások történtek a két nép és a két ország viszonyában,
amelyek „az elmúlt 90 év sebeit és kívülről ránk erőltetett rombolását képesek voltak
begyógyítani”. Soltész Miklós rámutatott: a helyi szlovák kisebbség kiemelt jelentőségű,
a magyarsággal közös értékeket őriz és hagyományokat ápol Mátraszentimrén, melyek
között éppen olyan fontos a nyelv és a kultúra, mint a kereszténység és az egyház
erősítése. Nem véletlen, hogy a kormány a templom felújításához szükséges 20 millió
forint biztosításán túl az elmúlt években a település iskolájának megmaradását és
korszerűsítését is segítette, mint ahogyan sok tízmillió forint támogatást nyújtott az
épülő mátraszentimrei közösségi ház megvalósításához is.

Magyarország

jövőben is meg tudják tartani a nemzetpolitikának. Kitért arra, hogy most tartanák a
Magyar Diaszpóra Tanácsot, illetve a Magyar Állandó Értekezletet, ezeket az idén is
megrendezik, de szintén online formában.

Potápi: a járványhelyzetben még inkább figyelmet érdemel a
szórványmagyarság
A Kárpát-medencében szórványban élő magyarok a magyarság legkiszolgáltatottabb
helyzetben lévő közösségei, akik az anyaországtól legtávolabb eső és
legveszélyeztetettebb területeken is őrzik a magyar identitást és kultúrát –
hangsúlyozta a magyar szórvány napja alkalmából kiadott közleményében Potápi
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kiemelte: a járványhelyzetben,
amikor a tömbmagyarságtól és az anyaországtól még inkább el vannak szigetelve,
támogatásuk és védelmük különösen fontos. Hozzátette: Magyarország Kormánya 2010
óta dolgozik azért, hogy a szórványban élő magyarságnak ne kelljen elhagynia
szülőföldjét, helyben tudjon boldogulni. Identitáserősítő és ösztöndíjprogramokkal, a
szórványkollégiumoknak nyújtott támogatásokkal, óvodák és bölcsődék építésével
igyekszünk hozzájárulni ahhoz, hogy évtizedek, vagy akár évszázadok múlva is legyen
magyar szó a magyarság végváraiban.
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Születésének 440. évfordulóján felavatták Bethlen Gábor erdélyi fejedelem egész alakos
szobrát Marosvásárhelyen vasárnap délután. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára ünnepi beszédében megemlítette: ha Bethlen
Gábor fejedelemsége első éve után meghalt volna, ma a magyar történelem egyik
legsötétebb alakjaként tartanák számon, hiszen erdélyi katonákkal ostromoltatta meg
az erdélyi katonák által védett Lippa és Solymos várát, hogy e várakat elfoglalva
visszaadja a töröknek. „Fejedelemségének tizenhat esztendeje azonban magyarázatot
ad korábbi taktikus lépéseire. A romlás, pusztulás, kegyetlenség és törvénytelenség
időszaka után Erdélyre a felvirágzás köszöntött: visszaszerzett tekintély, stabil bel- és
külpolitika, gazdasági megerősödés, a művészetek virágkora” – idézte a fejedelem
nagyságát a politikus. Megemlítette: Bethlen Gábor születésnapját öt évvel ezelőtt a
magyar Országgyűlés a magyar szórvány napjává nyilvánította. A magyarság
megmaradása tömbben és szórványban egyaránt csak úgy garantálható, ha követjük a
Bethlen Gábor által járt utat. Közösségeinket megerősítjük az oktatásban, a
művelődésben, a kultúrában, a gazdaságban, szem előtt tartva a nemzet egységének
fontosságát” – jelentette ki. Megjegyezte: a választási küzdelem nem járt le, hiszen
december 6-án parlamenti választásokat tartanak Romániában. „Újra szükség van a
szeptemberben megtapasztalt erőre, amellyel közösen tudjuk megmutatni, hogy itt
vagyunk, közösen akarunk tenni azért, hogy erős magyar érdekképviselet tudja folytatni
a munkát a román törvényhozásban” – fogalmazott.

Erdély

Visszaszerzett tekintély: felavatták Bethlen Gábor egész alakos
szobrát Marosvásárhelyen

Kelemen Hunor a szórvány napján: a választások minden egyes
magyar emberről szólnak
Országos tétjük van a közelgő parlamenti választásoknak, a szórványban is leadott
minden egyes szavazat hasznos, mert mandátumot eredményezhet – jelentette ki
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök vasárnap, a Magyar Szórvány Napján tartott online
találkozón, amelyen politikusok, az erdélyi szórványközösségek képviselői vettek részt.
Beszédében Kelemen Hunor szövetségi elnök elmondta: a Magyar Szórvány Napja a
tervezés és a számvetés napja is. A járványra utalva úgy fogalmazott: a mostani időszak
részben jelzi, hogy milyen idők várnak ránk. „A koronavírussal meg tudunk ugyan
küzdeni, de velünk marad a betegség, meg kell tanulnunk együtt élni vele. Azt viszont
nem fogadhatjuk el, hogy a szabadságunkat fölszámolja” – jelentette ki. Az RMDSZ
elnöke szerint a december 6-i parlamenti választások a szórványközösségek számára is
fontos megpróbáltatást jelentenek. „Tetszik, nem tetszik, közösségünk politikai
közösség is egyben. És egy politikai közösségnek a választások mindig kihívást
jelentenek” – jegyezte meg. Hozzátette, a helyhatósági választások megmutatták, hogy
a szórványközösségek sérülékenyek, az érdekképviselet biztosítása a megváltozott
körülmények között igen nehéz.
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November 11-én, szerdán élesítették a nepszamlalas.sk, a jövőre esedékes szlovákiai
népszámlálás magyar nemzetiségi kampányának weboldalát. Az erről szóló virtuális
bemutatón Kovács Balázs és Tokár Géza ismertették a kampánnyal kapcsolatos
fejleményeket. A népszámlálás ügyében már májustól aktív egyeztetés folyik a
legnagyobb szlovákiai magyar civil szervezetek, szakmai szerveződések és politikai
pártok bevonásával. Az előkészítésben szerepet vállalt többek között a Csemadok, a
Szövetség a Közös Célokért, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai
Magyar Szülők Szövetsége, a Református Egyház, a Szlovákiai Magyar
Cserkészszövetség, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház is, továbbá az összes,
szlovákiai magyarokat megszólító politikai párt küldöttei. A 2021-ben zajló
népszámlálás két újdonságot is tartalmaz majd. A korábbi gyakorlattól eltérően február
15. és március 31. között virtuálisan, önkitöltő módon kell beregisztrálnunk a magunkra
vonatkozó adatokat a kezdeményezés honlapján. Másrészt a nemzetiségre vonatkozó
kérdés megengedi, hogy a válaszolók egy második nemzetiséget is megadjanak a
kérdőíven.

Ismert felvidéki magyar személyiségeket
Magyarország pozsonyi nagykövetségén

tüntettek

Felvidék

Bemutatták a magyar népszámlálási kampány weboldalát

ki

A felvidéki magyarságért végzett tevékenysége elismeréseként Áder János magyar
államfő által odaítélt állami kitüntetést vett át négy felvidéki magyar Magyarország
pozsonyi nagykövetségén szerdán. A még az augusztusi állami ünnep alkalmából
adományozott, de a járványhelyzet miatt most átadott kitüntetéseket Pető Tibor
nagykövettől vehették át a nagykövetségen rendezett szűk körű ünnepségen. A
kitüntetettek közül elsőként Haják Szabó Mária újságíró, a Kossuth Rádió pozsonyi
tudósítója, a Pro Media Alapítvány kuratóriumának elnöke vette át a neki
adományozott Magyar Arany Érdemkeresztet. A járványügyi intézkedések miatt külön
szakaszokban tartott kitüntetésátadón másodikként Puss Sándor jezsuita szerzetes
vehette át a neki adományozott állami kitüntetést. Puss Sándor a Kárpát-medencében,
főként a Felvidéken élő magyarság összetartozását erősítő, sokrétű közösségépítő
szolgálata elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.
Ugyancsak a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapta Bréda Tivadar
hadisírkutató, a Memoriae Patrum Honismereti Társulás alapító elnöke, valamint
Bodnár Ferenc, Reste polgármestere, aki a helyi magyar közösség megmaradásának,
valamint kultúrájának és hitének megőrzése iránt elkötelezett munkája elismeréseként
kapta meg a kitüntetést.
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Aleksandar Vučić, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnöke és Pásztor István, a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke pénteken aláírták az együttműködésről és a közös
célokról szóló koalíciós megállapodást. A szerb államfő leszögezte, a VMSZ nemcsak az
SNS szövetségese, hanem Szerbia szövetségese és barátja is. Vučić elégedettségének
adott hangot, hogy lehetősége volt aláírni a koalíciós megállapodást Pásztorral, s hogy
beszéltek a közös programról és a jövőbeli tervekről. „Pásztort és pártját nemcsak az
SNS szövetségesének, hanem Szerbia szövetségesének és barátjának is tartom. A
Szerbia előmenetele iránti felelősségük, komolyságuk és elkötelezettségük rendkívüli
tiszteletet érdemlő” – mondta Vučić a megállapodás aláírását követően. Pásztor István
leszögezte, a két párt „papír nélkül” is együttműködik, s a koalíciós megállapodást nem
azért írták alá, hogy jobban bízzanak egymásban, hanem hogy definiálják a közös
törekvéseket. Pásztor a megállapodást egy normálisabb Szerbia felépítésére szolgáló
közös platformként látja, ami már 2009 óta összeköti az SNS-t és a VMSZ-t. „Azóta
építjük a partnerséget, nagyon nehéz időkben, de lépésről lépésre erősítjük a kölcsönös
bizalmat. A megállapodás aláírása azt igazolja, hogy eddig is bízhattunk egymásban és
ezután is bízhatunk” – húzta alá Pásztor. Hozzátette, a VMSZ maximális erőfeszítéseket
fog tenni annak érdekében, hogy Szerbia élhetőbb hely legyen, s hogy minden
problémával megküzdjön. A megállapodás többek között együttműködést irányoz elő a
regionális fejlesztési és az infrastrukturális projektekben Vajdaságban.

Vajdaság

Vučić: A VMSZ nemcsak az SNS szövetségese, hanem Szerbia
szövetségese és barátja is

Adomány a Caritasnak a járvány elleni eredményes védekezés
céljából

Megérkezett a védőeszköz-szállítmány a kárpátaljai iskolák
számára
Szijjártó Péter külgazdasági- és külügyminiszter felé az a kérés érkezett a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetségtől (KMKSZ), illetve a Szövetség elnökétől, Brenzovics
Lászlótól, hogy a magyar kormány – amennyiben a lehetőségek adottak – segítsen a
kárpátaljai magyar iskolák kellőképpen való felvértezésével a koronavírus elleni

Kárpátalja

Csallóközi Eszter szabadkai magyar főkonzul 250 ezer darab kínai gyártású
egészségügyi maszkot tartalmazó adományt adott át szerda reggel a Caritas
képviselőinek Kelebián. Az adománynak köszönhetően a súlyosbodó járványhelyzetben
is eredményesebb lehet a vajdasági egészségügyi védekezés, fogalmazott Pásztor István,
a VMSZ elnöke, aki közösségi oldalán mondott köszönetet Magyarország Kormányának
és a Chi Fu Investment Groupnak a nagylelkűségért.
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küzdelemben. Magyarország a kért szállítmányt (védőmaszkokat, fertőtlenítőszereket,
érintés nélküli lázmérőket, arcvédőket) el is juttatta Kárpátaljára. November közepén
Kárpátalja összes magyar iskolája részesül az említett védőeszközökből, melyek
beszerzése és biztosítása amúgy az ukrán állam feladata és kötelessége lenne. Az előre
elkészített eszközök száma egyenesen arányos a diákok és a tantestület létszámával.

Online térben, videókonferencián keresztül tartotta meg november 4-i ülését a
Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK), hiszen a
járványügyi intézkedések miatt nem lehetséges a gyülekezés. A tagok – szinte teljes
összetételben – több programbeszámolót fogadtak el, míg a nemzetiségi képviselő
választási rendszerének változásáról még nem hoztak döntést. A tanács elfogadta a
Lendvai Kétnyelvű Középiskola nemzetiségi programokra vonatkozó munkatervét a
2020/2021-es tanévben, mely Hajdinjak Prendl Silvija igazgató ismertetője szerint nem
különbözik sokban a tavalyi programtól.

Muravidék

Újabb támogatás a Magyarul a Muravidéken programnak
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