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Orbán: Idén egybeesnek az egymástól látszólag különböző dolgok 

Ez az év és a világjárvány bebizonyította, hogy mi, magyarok valóban összetartozunk – 

mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Magyar Állandó Értekezlet (MÁÉRT) XIX., online 

megtartott ülésére küldött videóüzenetében. A kormányfő a MÁÉRT és a Magyar 

Diaszpóra Tanács résztvevőit köszöntve arról beszélt: idén érdekes módon esnek egybe 

egymástól látszólag különböző dolgok, így a trianoni diktátum századik évfordulója és egy 

világjárvány. Mind a kettő próbatétel, és „összekapcsolódásuk arra emlékeztet bennünket, 

hogy a próbatételek nem történetiek, hanem itt vannak minden nap velünk”. „Az 

összetartozás nemcsak a történelmi múlthoz, hanem a jelenhez és a jövőhöz is köt 

bennünket” – mondta a miniszterelnök. Hangsúlyozta: a világjárvány próbatétel volt abból 

a szempontból is, „hogy mennyire igaz az a megnyugtató, szívből jövő és őszinte 

kívánságunk, hogy bár a történelmi Magyarországot sok darabba vágták, mi, magyarok 

valójában mégis összetartozunk”. Az év bebizonyította, hogy ez nemcsak egy történeti, 

nemcsak egy szellemi gondolat vagy előfeltevés, hanem hús-vér valóság – mondta Orbán 

Viktor. „Szlovákiával, Szerbiával, Horvátországgal, Szlovéniával a lehető legszorosabb 

együttműködést alakítottuk ki, az osztrákokkal pedig szinte napi egyeztetésekben voltunk, 

és közben a politikai nehézségek ellenére a Kárpátalján és Erdélyben élő magyaroknak is 

segítséget tudtunk nyújtani. Bebizonyítottuk, hogy nekünk minden élet számít, határon 

innen és határon túl. Bebizonyítottuk, hogy egyetlen magyar sincs egyedül” – fogalmazott 

a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a világjárványnak még nincs vége, és azt kérte, 

„továbbra is vigyázzunk egymásra!”. 

 

Semjén Zsolt: 2021 legyen a nemzeti újrakezdés éve! 

Legyen 2021 a nemzeti újrakezdés éve – javasolta Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes a MÁÉRT ülésén. Semjén Zsolt hangsúlyozta: a koronavírus 

járványhelyzet miatt egyetlen nemzetpolitikai programot sem kellett megszüntetni, azokat 

az online térbe helyezték át, illetve kiegészítették új színterekkel, felhívásokkal. Ha a 

járványhelyzet elmúlik, minden program a hagyományos formájában folytatódhat. A 

miniszterelnök-helyettes kiemelte: tíz éve valósíthatja meg a kormány a nemzetpolitikáját, 

és ezalatt több mint tízszeresére nőttek a nemzetpolitikai támogatások. A külhoni 

magyarság hagyományos identitásvédelme mellett kitért a gazdaságfejlesztési programra 

és a határon túli etnikai magyar pártok támogatására. Kifejtette: a hagyományos 

identitásvédelem a külhoni magyar nemzetrészek megmaradását szolgálja. Kitért arra, 

hogy a Szülőföldön magyarul! program keretében tavaly 224 ezer óvodáshoz és iskoláshoz 

jutottak el. Ez azért kulcsfontosságú, mert ezáltal intézményes kapcsolat jön létre a 

külhoni magyar családok és a magyar állam között. A miniszterelnök-helyettes értékelése 

szerint a program nagyszerűen működik. Külön kiemelte a Rákóczi Szövetség és a 

közelmúltban elhunyt tiszteletbeli elnöke, Halzl József tevékenységét, akit a magyar 

nemzetpolitika „hőseként és napszámosaként” jellemzett. 
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Semjén: a magyarság bármilyen kihívást képes lehetőségre váltani 

A magyarság világnemzet, amely képes arra – érje bármilyen megpróbáltatás –, hogy a 

kihívásokat lehetőségre váltsa, és ez érvényes a diaszpórára is – mondta Semjén Zsolt 

nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök-helyettes a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén. 

Semjén Zsolt kiemelte: a diaszpórát a történelem viharai hozták létre, háborúk, levert 

szabadságharcok, diktatúrák. Ennek a következménye, hogy magyar van mindenütt a 

világban, ugyanakkor a nemzet életerejét mutatja, hogy nem asszimilálódott, nem tűnt el, 

hanem őrzi magyarságát – mutatott rá. „Bárhova is sodort bennünket a történelem vihara, 

egy nemzetnek vagyunk a tagjai, és az a büszkeség hat át mindannyiunkat, hogy érdemes 

ehhez a nemzethez, kultúrához, nyelvhez tartozni” – fogalmazott a miniszterelnök-

helyettes. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára 

elmondta: 83 szervezet képviselteti magát az MDT ülésén 27 országból. Elmondta, tíz év 

alatt radikális váltás valósult meg a nemzetpolitikában, büszkeségre adnak okot az elért 

sikerek. Egységes magyar nemzet jött létre – jelentette ki. 

 

Semjén: egyhangú igen a zárónyilatkozatokra 

Egyhangúlag fogadta el a MÁÉRT és a Magyar Diaszpóra Tanács is a zárónyilatkozatokat a 

csütörtökön tartott fórumokon – közölte Semjén Zsolt nemzetpolitikáért felelős 

miniszterelnök-helyettes. Semjén kiemelte: a magyar politikai életben példátlan módon 

teljes konszenzus mellett hagyták jóvá a tanácskozásokat lezáró dokumentumokat, azokra 

az összes határon túli magyar politikai párt és a magyarországi parlamenti pártok is igent 

mondtak. A tanácskozás hangulatára is a konszenzuskeresés volt a jellemző – jelezte, 

hozzátéve: a két záródokumentumba az ellenzéki pártok javaslatait is beépítették. Úgy 

fogalmazott: nem hiszi, hogy van a magyar politikának még olyan szegmense, ahol ilyen 

konszenzus van, mint a nemzetpolitikában. A zárónyilatkozatokat Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára ismertette. A MÁÉRT által elfogadott 

dokumentumban, utalva a trianoni békediktátum százéves évfordulójára, úgy 

fogalmaznak: nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, 

amely „mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami 

összetartozik: a magyar nemzet a szétszakítottság és a huszadik század minden 

megpróbáltatása ellenére megmaradt és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét” – áll a 

zárónyilatkozatban. Kitértek arra: az elmúlt tíz évben mindent megtettek, hogy a külhoni 

magyarok közjogilag is újra a magyar nemzet részévé válhassanak. A választójog 

megadásával a magyarság közösen dönt a nemzet sorsát érintő legfontosabb kérdésekben 

– idézte a dokumentumot az államtitkár. A zárónyilatkozatban felhívták a figyelmet arra 

is, hogy fontos az erős magyar érdekképviselet. A következő megmérettetés a december 6-i 

romániai parlamenti választás. 
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Potápi: történelmi siker az elmúlt tíz év nemzetpolitikája 

Történelmi siker az elmúlt tíz év nemzetpolitikája, hiszen az elmúlt században nem volt 

olyan évtized, amikor ilyen töretlen lett volna a nemzetpolitika előmenetele - fogalmazott a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára pénteken az M1 aktuális csatornán. Potápi 

Árpád János elmondta, hogy az idei esztendő a nemzeti összetartozás éve, ezért is 

döntöttek amellett, hogy a koronavírus-járvány okozta nehézségek ellenére megrendezik a 

Magyar Állandó Értekezletet (Máért) és a Magyar Diaszpóra Tanács ülését.     Az 

államtitkár elmondta, hogy a csütörtöki online értekezleten a Demokratikus Koalíción 

kívül minden magyarországi parlamenti párt és az összes határon túli magyar politikai 

párt képviseltette magát. A diaszpóra tanács ülésére 90 tagszervezetet hívtak meg, közülük 

83 szervezet vett részt a rendezvényen. A fórumok egyhangúlag elfogadták, hogy 2021 a 

nemzeti újrakezdés éve legyen - mondta. 

 

Gulyás Gergely: jó lenne az erdélyi magyarságnak az RMDSZ 
kormányzati szerepvállalása 

A magyar kormány fontosnak tartja, hogy minden erdélyi magyar érezze a saját ügyének a 
december 6-ai romániai választáson való részvételt, hogy a magyar érdekképviselet a 
lehető legerősebb legyen a bukaresti parlamentben – jelentette ki vasárnap Kolozsváron 
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely nagyon fontosnak 
nevezte, hogy a magyar érdekképviselet a lehető legerősebb legyen a román parlamentben, 
szerinte az RMDSZ és az EMSZ között létrejött összefogás is felhívja a figyelmet a közelgő 
megmérettetés jelentőségére. „Ez a választás a következő négy évben döntő mértékben 
fogja befolyásolni a magyar érdekképviselet Bukarestben. Ez a mindennapokban az 
erdélyi, székelyföldi, partiumi létet határozza meg, ha az RMDSZ-nek sok képviselője van a 
törvényhozásban, akkor képes a legfontosabb nemzetiségi ügyekben a magyar nemzetiség 
érdekeit képviselve fellépni” – hangsúlyozta a tárcavezető Kolozsváron. A 
Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, a „határon inneni és túli magyarság” a 
nemzetpolitikában egyenrangú, a budapesti kormány mégis úgy gondolja, hogy a külhoni 
magyarság ügyeiről helyben kell dönteni, a mindenkori magyar kormánynak pedig az a 
feladata, hogy az ott meghozott nemzetiségi döntéseket támogassa. 

 

Gulyás Gergely Nagyváradon: „Tíz-tizenöt perc négy jó évet megér 
az erdélyi magyarság számára”  

„Talán soha olyan nagy tétje nem volt az RMDSZ román belpolitikában való 
szerepvállalásának, mint amilyen nagy tétje a következő négy esztendőben lesz” – mondta 
Gulyás Gergely, a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter vasárnap Nagyváradon. Az 
erdélyi és partiumi körútja végén a magyarországi politikus Cseke Attilával, a Bihar megyei 
RMDSZ elnökével és Kelemen Hunorral tartott sajtótájékoztatót. A szövetségi elnök 
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elmondta, hogy a körutat Gulyás Gergellyel Kolozsváron kezdték, majd Szilágy megyébe, 
Krasznára és Sarmaságra mentek, Bihar megyében pedig Székelyhídon és Nagyváradon is 
találkozókat tartottak, illetve megtekintettek a magyar kormány támogatásával létrejött 
beruházásokat. „Az elmúlt egy esztendőben is, ahogy az elmúlt évtizedben 
megtapasztaltuk, megerősödött az a partnerség, amelyik a szövetség és a Fidesz KDNP-
kormány között kialakult, mindig tudtuk egymásra számítani, támaszkodni” – mondta 
Kelemen Hunor, aki szerint a szolidaritást nemcsak szavakban kell kifejezésre juttatni, 
hanem cselekedetekben is, és ezért köszönet illeti a magyar kormányt, a kormányzati 
vezetőket. Mindannyiunknak az érdeke, hogy a következő négy évben, ahogy az elmúlt 
harminc évben, a romániai magyar közösségnek legyen erős parlamenti képviselete, 
mondta a szövetségi elnök. Megteremtették a parlamenti választásokra az összefogás, 
hiszen ez az együttműködés ideje, a verseny ideje az önkormányzati választás volt.  

 

Száz lélegeztetőgépet adományozott a Vajdasági Klinikai 
Központnak a magyar kormány 

A kormány száz lélegeztetőgépet és ugyanennyi, a betegek őrzésére szolgáló monitort 
adományozott a Vajdasági Klinikai Központnak - jelentette be a külgazdasági és 
külügyminiszter pénteken. Szijjártó Péter az MTI-hez eljuttatott hangfelvételen azt 
mondta, „a mi esetünkben az ország és a nemzet határai nem esnek egybe, és mi azt 
valljuk, hogy minden magyar felelős minden magyarért. Ezért kötelességünk segíteni a 
határainkon túl élő magyar nemzeti közösségeken is, különösen így van ez most, a 
világjárvány idején”. A miniszter elmondása szerint mivel a vajdasági magyarok jelezték, 
hogy segítségre van szükségük a legsúlyosabb koronavírusos betegek ellátása terén, a 
kormány csütörtök hajnalban már útnak is indította az egészségügyi eszközöket. A 
lélegeztetőgépeket és a monitorokat a Vajdasági Klinikai Központ osztja majd szét az 
érintett kórházak között; az adományt a szerb egészségügyi hatóságok engedélyezték - 
tette hozzá. 

 

Megérkezett Zentára a magyar kormány egészségügyi adománya 

Ma érkezett meg Zentára magyar kormány egészségügyi berendezéseket tartalmazó 
adománya. Csallóközi Eszter, a szabadkai magyar főkonzulátus főkonzulja a csomagok 
átadásánál elmondta, hogy a járvány második hullámában az egész régióban nehezebb 
helyzettel kell szembenézni, mint az első tavaszi hullám alatt. Magyarország a járvány 
kezdetén felkészült arra, hogy a legrosszabbal is szembenézzen, ezért van lehetőségük 
most segíteni. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is jelen volt az 
adományok átadásánál. Kiemelte, hogy nagyon fontos adományról van szó, nem csak 
technikai értelemben, hanem szimbolikus értelemben is, mert az odafigyelésről szól, a 
szomszédságpolitika fontosságáról, a szolidaritásról is szól. Olyan eszközökről van szó, 
amiket a zentai kórház hosszútávon használhat, s gyógyítás szempontjából előre viszi az itt 
végzett munkát. A magyar kormány az elmúlt hónapokban is jelentős támogatásokat 
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biztosított Szerbiának. Ez a mostani adomány a harmadik a sorban, és rövidesen egy újabb 
is érkezik majd. Pásztor István véleménye szerint jó helyre kerülnek ezek az adományok, 
megbecsülik az itteniek és segítik az egészségügyi rendszert. 

 

Megállapodott Szerbia és Magyarország: Felgyorsítják a Szabadka-
Szeged vasútvonal felújítását 

Tomislav Momirović szerb építésügyi miniszter és Palkovics László magyar innovációs 
miniszter megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a Szabadka-Szeged vasútvonal 
felújítását, amelynek hossza mintegy 27 kilométer. Ez az egyik kiemelt jelentőségű projekt 
a Magyarország és Szerbia kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló 
keretmegállapodáson belül. A két ország infrastrukturális és építésügyi együttműködéséről 
tárgyaló miniszterek egyetértettek abban, hogy „összekötő tiszteket” kell kinevezni, 
valamint a két minisztériumnak állandó csoportot kell kialakítania ennek a rendkívüli 
fontos projektnek a lebonyolítására, közölte a minisztérium. „Szerbiát és Magyarországot 
ebben a pillanatban néhány nagyobb projekt is összeköti, amelyek közül a legfontosabb a 
Belgrád és Budapest közötti gyorsvasút kiépítése, felújítása és korszerűsítése. De nem 
szabad elfelejtenünk a Szabadka és Szeged közötti fontos szakaszt, amely az adott régió két 
legnagyobb városa közötti összeköttetés gerincét képezi, két olyan helyi közösségről van 
szó, amely évszázadok óta kiváló baráti és üzleti kapcsolatban áll egymással” – 
hangsúlyozta Momirović.  

 

Államtitkárokat nevezett ki a szerb kormány 

Négy VMSZ-es államtitkár csatlakozott csütörtökön Belgrádban a 9 fős képviselői 
csapatukhoz – írja közösségi oldalán dr. Pásztor Bálint. A párt frakcióvezetője kiemelte, ez 
még mindig nem a teljes névsor, hiszen a koalíciós megállapodás értelmében az 
infrastrukturális, a pénzügyi és az igazságügyi államtitkárok kinevezéséről a közeljövőben 
határoznak. A döntés alapján a következő VMSZ-es államtitkárok kezdhetik el a munkát: 
Vicsek Annamária oktatási, Juhász Attila mezőgazdasági és Dr. Vickó Ferenc egészségügyi 
államtitkárok újbóli megbízatást kapnak. A törökkanizsai Jaksa Róbert a jövőben a 
környezetvédelemért felel. Dr. Pásztor Bálint bejegyzésében úgy fogalmaz: a Vajdasági 
Magyar Szövetség Elnöksége a kormányzati tisztségviselők jelölésénél, határozottan 
figyelembe vette mind a tömb-, mind a szórványmagyarság érdekeit, hogy közösségünk 
egésze képviselve legyen. 

 

Lehet jelentkezni az MNT diplomahonosítás-költségtérítési 
pályázatára 

A Magyar Nemzeti Tanács az idén is meghirdette a diplomahonosítás költségtérítési 
pályázatát, hogy segítse azokat a magyar fiatalokat, akik külföldön szereztek oklevelet, 
illetve tudományos fokozatot, de haza szeretnének jönni, s itthon a külföldi diplomákat 
elismertetni, honosíttatni. A pályázati felhívást október 31-én tették közzé, s december 14-
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éig lehet rá jelentkezni. A fiatal magyar szakemberek biztosítása nemzetpolitikai 
jelentőségű, ezért nem véletlen, hogy a diplomahonosítás összegének megtérítésében 
Magyarország Miniszterelnökségének Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor 
Alapkezelő Zrt. is az MNT segítségére van.  

 

Nem engedték be Ukrajnába Grezsa István miniszteri biztost 
Az ukrán határőrök nem engedték be kedden az országba Grezsa István miniszteri biztost, 

arra hivatkozva, hogy a magyar kormány október végén beleavatkozott az ukrajnai 

önkormányzati választásokba – jelentette a Jevropejszka Pravda hírportál, és ezt később 

az ukrán külügyminisztérium is megerősítette. A miniszteri biztos a Beregsurány-

Luzsanka határátkelőnél próbált belépni Ukrajnába, ahol az ukrán határőrök tájékoztatták 

arról,hogy számára tiltott a beutazás, és nem engedték át a határon. Az ukrán 

külügyminisztérium szóvivői irodája később kiadott közleményében arról tájékoztatott, 

hogy Grezsa István esetében „olyan tényeket rögzítettek”, amelyek alapján megsértette 

azon ukrán jogszabályokat, amelyek tiltják, hogy külföldi személy agitációt folytasson 

bármely ukrajnai politikai erő (ez esetben a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség) 

mellett. Az elfogadott határozat nem érinti az államközi kapcsolatokat. A beutazási tilalom 

kizárólag egy adott állampolgár azon cselekedeteihez kapcsolódnak, amelyek 

bűncselekményre utalnak – szögezte le a külügyi szóvivő. Szijjártó Péter külügyminiszter 

elmondta: „derült égből villámcsapásként érte őket a hír”, hogy Grezsa Istvánt nemcsak 

nem engedték be Ukrajnába, hanem arról tájékoztatták, hogy – mint a magyar kormány 

egyik magas rangú tisztségviselőjét – három évre kitiltották Ukrajna területéről. A 

miniszter emlékeztetett arra, hogy két és fél héttel ezelőtt telefonon beszélt Dmitro Kuleba 

ukrán külügyminiszterrel és abban maradtak, hogy maguk mögött hagyják az ukrán 

helyhatósági választások után előállt feszültségeket és a pozitív ügyekre, a közös 

sikertörténet alapjainak lerakására koncentrálnak. „Ehhez képest Grezsa István kitiltása 

nem a barátkozás, nem a barátság, nem a közös sikerek keresésének szándékára utal – 

jegyezte meg.  

 

A KMKSZ nyilatkozata Grezsa István Ukrajnából való kitiltása 

kapcsán 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) felháborítónak tartja, és rendkívül 

barátságtalan lépésként értékeli Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és 

Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásáért felelős miniszteri biztos Ukrajna területéről való kitiltását. Az 

ukrán hatóságok lépése azért is megdöbbentő, mert a magyar kormánytisztviselő 

leggyakrabban segélyszállítmányok és egyéb magyar támogatások Kárpátaljára történő 
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eljuttatásában vett részt, többek között az ő közbenjárásának köszönhetően lett köztéri 

szobra Tarasz Sevcsenkónak Beregszász városában, de hozott nagy értékű oltóanyag-

szállítmányt a kanyarójárvány idején, számos helyi óvoda, kulturális és egyházi intézmény 

felújításának finanszírozását koordinálta az elmúlt években. Az ukrán illetékesek döntése 

azért is érthetetlen, mert teljesen ellentétes Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter Szijjártó 

Péter magyar külügyminiszternek nemrég tett ígéreteivel a két ország kapcsolatának 

rendeződésére vonatkozóan.  

 

Kárpátaljai magyar intézményeknél tartott házkutatást az ukrán 
biztonsági szolgálat  

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hétfőn több kárpátaljai magyar 

intézményél és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének 

a lakásán - tájékoztatta az MTI-t közleményben a szervezet. "A Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség Ukrajna eddigi történetében példátlannak tartja azt a durva 

beavatkozást, amelynek keretében a titkosszolgálat fegyveres kommandósai megszállták 

Brenzovics László, a KMKSZ elnökének lakását, a KMKSZ ungvári központi székházát, az 

Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány székhelyét házkutatás céljából" - írta a szervezet.  A házkutatások 

során, a kelet-ukrajnai zaporizzsjei bíróság egy korábban szeparatizmus vádjával 

megnyitott büntetőügyre hivatkozó döntése alapján, olyan tevékenységre kerestek 

bizonyítékokat, amely az ország területi egységének megbontására és a határok erőszakos 

megváltoztatására, az államnak való károkozásra irányul. A KMKSZ úgy véli, hogy 

valójában koholt politikai vádak alapján tervszerűen felépített eljárásról van szó, amelynek 

célja a magyar szervezetek tevékenységének ellehetetlenítésén túl a kárpátaljai 

magyarságnak, valamint vezetőinek a megfélemlítése. 

 

Szijjártó: minden nemzetközi fronton kiáll a kormány a kárpátaljai 
magyarokért 

Minden nemzetközi fronton kiáll a kormány a kárpátaljai magyarokért, ezért Szijjártó 

Péter a NATO külügyminisztereinek keddi ülésén fel fogja vetni a kárpátaljai magyar 

intézményeknél hétfőn tartott házkutatások ügyét. A külgazdasági és külügyminiszer 

hétfőn a Facebook-oldalán közzétett videóban azt mondta, hogy "az elmúlt időszak 

ígérgetései, az idézőjeles békülési törekvések" ellenére Ukrajnában továbbra is 

kormányzati politika maradt a magyar közösség megfélemlítése és a magyarellenesség. A 

hétfői házkutatásokkal kapcsolatban a kormány kifejezte tiltakozását az ukrajnai 

külügyminisztériumban, és Budapestben bekérették a magyarországi ukrán nagykövetet – 

tudatta. 
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