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A Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával valósult meg az 
Egy vérből vagyunk alapítvány jótékonysági akciója 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főtámogatásával valósult meg az 
Egy vérből vagyunk alapítvány Fuss pont most! című év végi jótékonysági akciója, 
amelynek keretében rászoruló külhoni és anyaországi gyerekek számára gyűjtenek. Az 
akció egy virtuális szilveszteri futás volt, amelyhez bárki csatlakozhatott az év utolsó 
napján. A résztvevők minden megtett kilométer után 100 forinttal támogatták az Egy 
vérből vagyunk alapítványt, amely a befolyt összegből sportcipőket vásárol anyaországi és 
külhoni gyermekotthonok lakói számára. Az eseményhez főszponzorként csatlakozott a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és Potápi Árpád János államtitkár, aki 
maga is részt vett a virtuális futáson. Potápi Árpád János az akció kapcsán elmondta: „A 
Fuss pont most! azért nagyszerű kezdeményezés, mert aki részt vesz benne, az kétszeresen 
jótékonykodik: segítséget nyújt nehéz sorsú gyerekek számára, miközben a futással, a 
sporttal saját egészsége számára is jótékonykodik.” Kiemelte: az akció a nemzeti 
összetartozás erősítésének kiváló eszköze és szép zárása az erős magyar közösségek 
évének, hozzátéve: az államtitkárság a kilométerek gyűjtése mellett 100 pár cipő árával 
járul hozzá az akció sikeréhez. 

 

Tízezer Kárpát-medencei diákot képez majd az MCC 

Szalai Zoltán, az MCC főigazgatója a Magyar Nemzetben megjelent interjúban elmondta: 
Budapesten és a vidéki városokban is tradicionális, patinás épületek szolgálhatják a 
tudományos-kulturális célkitűzéseket. Infrastrukturális fejlesztésekre, tízezer Kárpát-
medencei fiatal megfelelő képzéséhez szükséges intézmények építésére és felújítására 
fordítja a Mathias Corvinus Collegium (MCC) azt a 94,5 milliárd forintnyi támogatást, 
amelyet az év végén a magyar kormány a kollégium vagyonát kezelő Tihanyi 
Alapítványnak juttatott. Szalai Zoltán elmondta, az MCC jelenleg kilenc, jövő ősszel pedig 
már 17 helyszínen biztosít képzési lehetőségeket, és terveik szerint a jövőbeli 
fejlesztésekkel 35 településen lesznek elérhetők határainkon innen és túl. Az MCC jelenleg 
2500 diákot képez ingyenesen tízéves kortól az egyetem végéig, számuk a következő 
években tízezer fölé emelkedik majd. 

 

A magyar kormány támogatásáról biztosította Florin Cîțu román 
miniszterelnököt Orbán Viktor  

Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Florin Cîțunak Románia miniszterelnökévé 
történt megválasztásához – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a kormányfő 
sajtófőnöke csütörtök délelőtt. „Meggyőződésem, hogy Románia és Magyarország 
kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködése az előttünk álló években jelentősen 
hozzájárulhat országaink fejlődéséhez, az Európai Unió gazdasági erejének 
gyarapodásához, és állampolgáraink jólétéhez” – írta Orbán Viktor. Kifejezte örömét, hogy 
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az új koalíciós kormányban fontos szerepet kaptak a Romániában élő magyar kisebbség 
képviselői. „Kívánom, hogy közös erővel sikerüljön megvalósítani kormányprogramjuk 
minden elemét. A magam részéről szeretném biztosítani, hogy az országaink közötti 
kapcsolatok fejlesztésében, nemzetközi együttműködésünkben és közös céljaink 
elérésében számíthat kormányom támogatására” – fogalmazott gratuláló levelében Orbán 
Viktor. 

 

Új kormány karácsonyra, bizalmat szavazott a parlament a Cîţu-
kabinetnek  

Munkába állhat az új, Florin Cîţu vezette jobbközép koalíciós kormány, miután a 
parlament két háza együttes ülésén bizalmat szavazott a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a 
Mentsétek meg Romániát Szövetség – Szabadság, Egység és Szolidaritás Pártja tandem 
(USR-PLUS) és az RMDSZ alkotta kabinetnek. A törvényhozás 260-186 arányban szavazta 
meg az új kormányt – a sikerhez legalább 228 honatya voksa kellett –, a három 
kormánypárt honatyái mellett a kisebbségi frakció is támogatta a kabinetet. 

 

Több kisebbségbarát intézkedés szerepel az új bukaresti kormány 
programjában 

Az RMDSZ részvételével alakuló koalíciós kabinet négy évre szóló, 270 oldalas programja 
kétoldalas külön fejezetet szentel a kisebbségek védelmével kapcsolatos törvényalkotási és 
kormányzati intézkedéseknek, de a közigazgatási anyanyelvhasználatra és anyanyelvű 
oktatásra vonatkozó célkitűzések átszövik a dokumentum egészét, és számos más ágazati 
politikánál is megjelennek. Egyebek mellett a telefonos ügyfélszolgálatok, 
formanyomtatványok, űrlapok, szakmai továbbképzések esetében tervezi a kormány az 
anyanyelvhasználat bővítését, de a program azt is előírja, hogy az egészségügyi 
szolgáltatások szintjén érvényesíteni kell az – egyébként Románia által is ratifikált – 
európai nyelvi charta előírásait. Az identitásmegőrzés intézményes garanciáit egységes 
keretbe foglaló kisebbségi törvénnyel kapcsolatban a kormányprogram megemlíti, hogy a 
jogszabály megalkotását az alkotmány is előrevetítette, és a sarkalatos, minősített 
többséget igénylő jogszabályok kategóriájába sorolta. Az RMDSZ által kidolgozott 
kisebbségi törvény tervezetét még a Tăriceanu-kormány terjesztette 2005-ben a parlament 
elé, de annak szenátusi elutasítását követően azóta sem került napirendre a jogszabály 
véglegesítésében illetékes képviselőházban. 

 

Letették az esküt az új bukaresti kormány tagjai, köztük az RMDSZ 
miniszterei 

Letették a hivatali esküt szerda este a Florin Cîţu miniszterelnök vezette kormány tagjai. A 
ceremónia a Cotroceni-palotában zajlott, Klaus Iohannis államfő jelenlétében, aki közölte: 
a választások kétéves időszaka lejárt, sok ígéret elhangzott, ideje munkához látni. Iohannis 
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hangsúlyozta, a polgárok ígéretet kaptak az állam szerkezetátalakítására, fontos 
reformokra többek között az egészségügy és oktatás terén. 

 

Évet értékelt Forró Krisztián, az MKP elnöke 

A Magyar Közösség Pártjának elnöke szerint továbbra is a magyar közösség egyesítése a 
legnagyobb feladat a Felvidéken. Forró Krisztián úgy véli, az egység megteremtése nem 
cél, hanem eszköz ahhoz, hogy a magyaroknak a jövőben minél erősebb érdekképviselete 
legyen a parlamentben. Az MKP vezetője szerint 2021 legnagyobb kihívása ezért, hogy a 
felvidéki magyarok között az elmúlt 10 évben keletkezett társadalmi feszültséget 
megszüntessék. 

 

Elkészült a Szabadkai Városi Könyvtár új épületszárnya 

Megalapításának 130. évében új szárnnyal bővült a Szabadkai Városi Könyvtár épülete, a 
három emelet olvasótermeknek ad majd helyet. A beruházás értéke 800 ezer euró volt, 
amit a magyarországi Bethlen Gábor Alap biztosított. Az új épületrészt hétfőn 
megtekintette Pásztor István, a tartományi parlament elnöke, Stevan Bakić szabadkai 
polgármester, dr. Pásztor Bálint, a városi képviselő-testület elnöke, illetve Hajnal Jenő, az 
MNT elnöke. Pásztor István, a VMSZ elnöke elmondta, hogy pártja teremtette meg ennek 
a beruházásnak a lehetőségét. Öt éve kezdődött egy közös gondolkodás, aminek 
eredményeképpen kialakult egy vélemény, hogy hogyan lehetne a könyvtár épületegységét 
tartalmilag gazdagabbá tenni. Mindennek az anyagi eszközök biztosítása volt a feltétele, s 
ezért elkezdtek kilincselni Magyarország kormányánál és annak különféle intézményeinél, 
s így sikerült biztosítani azokat a forrásokat, amelyekkel több fázisban megtörtént az 
épület állagfelújítása és az új rész kiépítése. 

 

Értékelte az évet az újvidéki VMSZ 

Megtartotta hagyományos évértékelő összejövetelét a Vajdasági Magyar Szövetség újvidéki 
szervezete. A járványügyi helyzetre való tekintettel ezúttal szűk körben összegezték az idei 
évet. Kitértek a 2021-es tervekre is. A VMSZ újvidéki helyi szervezetet a 2020-as évben a 
járvány miatt nem tudott minden tervet véghezvinni, és számos rendezvényük is elmaradt. 
Az idei évre tervezett befektetések, fejlesztések azonban megvalósultak - emelte ki Vicsek 
Annamária, a városi szervezet elnöke. 
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„Minden nehézség ellenére helyt tudott állni a kárpátaljai 
magyarság” 

A kárpátaljai magyarság szempontjából a 2019-es év sem volt eseménytelen, de 2020 még 

azon is túltett. Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökével a tavalyi év pozitív és negatív vonatkozású történéseiről beszélgetett a Kárpátalja 

lap újságírója, valamint arra kérték, hogy a tavalyi esztendő tükrében vázolja fel, milyen év 

elé néz 2021-ben a kárpátaljai magyarság és az érdekvédelmi szervezet. Brenzovics László 

kiemelte: az utóbbi hetekben-hónapokban megint csúcsra járatják a magyarellenes 

hisztériát Ukrajnában. Olyan mondvacsinált ügyeket kreáltak, amelyek feszültséget 

okoznak mind a kárpátaljai magyar közösségen belül, mind pedig az ukrán–magyar 

kapcsolatokban. 

 

Zár alá vették a Brenzovics Lászlónál tartott házkutatás során 
lefoglalt vagyontárgyakat 

A kárpátaljai fellebbviteli bíróság zár alá vette Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének otthonában tartott házkutatáskor lefoglalt 
vagyontárgyakat, melyek tárgyi bizonyítékként szolgálnak a bűnvádi eljárásban. 
Brenzovics László otthonában és több kárpátaljai magyar intézménynél november 30-án 
tartott házkutatást a Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU). 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.  

 

Kuleba: Kijev kedvezően fogadja a párbeszédre vonatkozó magyar 
szándékot 

Kijev kedvezően fogadja a Magyarország részéről kinyilvánított szándékot, miszerint 

Budapest kész felújítani a konstruktív párbeszédet a két ország között – mondta Dmitro 

Kuleba ukrán külügyminiszter. Úgy fogalmazott: a kétoldalú kapcsolatokban az elmúlt 

hónapban bekövetkezett meredek visszaesés után Ukrajna olyan jelzést kapott 

Magyarországtól, amely szerint Budapest kész felújítani a konstruktív párbeszédet 

Kijevvel. „Mi pedig kedvező választ adunk erre a jelzésre” – tette hozzá a kijevi diplomácia 

vezetője. A miniszter azt ígérte, hogy a jövő év elején Magyarország a figyelem 

középpontjában lesz, és közösen próbálnak kijutni abból a kedvezőtlen helyzetből, 

amelybe a két ország került. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy továbbra is 

napirenden van Orbán Viktor magyar miniszterelnök hivatalos ukrajnai látogatása, 

ugyanakkor ennek időpontjáról szavai szerint még korai beszélni.  
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