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Gulyás: a Rákóczi Szövetség nehéz és szerencsésebb időkben is a 
nemzetpolitika szolgálatban állt 

A Rákóczi Szövetség nehéz és szerencsésebb időkben is a nemzetpolitika szolgálatában állt 
– mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a szervezet örökös, 
tiszteletbeli elnökének, Halzl Józsefnek az emlékére rendezett konferenciáján szombaton 
Budapesten. A miniszter hangsúlyozta: a nemzetpolitika 1990 óta attól függően változott, 
hogy polgári kormány volt hatalmon, vagy sem. Ugyan a Horn-kormány kötelezettségnek 
tekintette azt, 2002 után a nemzetpolitika tagadása része lett a baloldalnak – tette hozzá. 
2010 után a kormányzati politika és a Rákóczi Szövetség tevékenysége egymásra talált, így 
az egy éve elhunyt Halzl József láthatta kiteljesedni saját munkájának eredményeit, 
megerősödni a szövetséget. Azt is láthatta, hogy ma Magyarországon a remények szerint 
többsége van annak a gondolkodásnak és politikának, amely az egységes magyar nemzetet 
tartja vezérlő elvnek – hangsúlyozta Gulyás Gergely. Halzl József, noha egész életében 
közösségi ember volt, a rendszerváltoztatás idején vált közéletileg aktívvá, hogy a lehető 
legtágabb körben tehessen a nemzetért. A közéleti szerepvállalás természetes volt a 
számára, ennek minden formáját szolgálatnak tekintette, bevetve szinte páratlan 
szaktudását, szervezőkészségét – mondta a politikus. Hozzátette: Halzl József számára 
hamar egyértelművé vált, hogy nem a napi politikai vitákban, hanem a nemzetpolitika terén 
tudja a legtöbbet adni egy olyan korban, amikor a kommunista diktatúra legnagyobb 
adóssága épp ezen a területen állt fenn “a megtagadott közösség évtizedei után”. 

 

Potápi: a szórvány olyan végvárakat jelent, amelyek az egész 
nemzetet őrzik 

A szórvány olyan végvárakat jelent, amelyek az egész nemzetet őrzik – fogalmazott a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap Budapesten a magyar 
szórvány napja alkalmából rendezett ünnepségen. Potápi Árpád János felhívta a figyelmet 
arra: ha ezek a végvárak elvesznek, utána a tömb, és a nemzet belseje következik. Ezért is 
kell odafigyelni a szórvány közösségekre – mondta. Meg kell tenni mindent azért, hogy a 
szórvány megmaradjon, és a következő évszázadban is a magyarságnak erős támaszai, 
végvárai legyenek – tette hozzá. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár rámutatott, hogy a 
szórvány közösségek a Kárpát-medencében a Magyarországon kívüli magyarság közel felét 
teszik ki. A huszadik században drasztikusan megfogyatkoztak, de az elmúlt bő egy évtized 
igazolta azt, hogy nincs visszafordíthatatlan folyamat, ha összefogunk a magyarságért, 
eredményeket lehet elérni – tette hozzá. Ha egy-egy közösség élére egy civil szervezeti 
vezető, polgármester, lelkész, pap vagy tanár odaáll, akkor célokat tudnak megfogalmazni, 
és ezekben a magyar kormány segíteni tudja őket – hangsúlyozta Potápi Árpád János. 

 

Idén ünnepli fennállásának tizedik évfordulóját a Magyarság Háza 

A Magyarság Háza idén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját. A jubileumot kulturális 
fesztivál, az intézmény történetét bemutató kiállítás és képeskönyv, valamint a magyar 
diaszpóra képzőművészeinek válogatott alkotásaiból összeállított tárlat tette emlékezetessé 
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– hangzott el az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Csibi Krisztina, a Magyarság Háza 
ügyvezetője elmondta: a hétvégén azokra a közösségekre irányították a figyelmet, akik a 
magyar identitás megtartásának szempontjából a legveszélyeztetettebb helyzetben vannak. 

  

Online konferencia keretében ünnepelték a magyar szórvány napját 
Erdélyben 

Online konferencia keretében ünnepelte szombaton a magyar szórvány napját a Romániai 
Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az eseményt megnyitó Kelemen Hunor ügyvivő 
miniszterelnök-helyettes, az RMDSZ elnöke az oktatás kiemelt szerepét hangsúlyozta 
abban, hogy a szórványban élők is meg tudják őrizni identitásukat. Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára felidézte: Bethlen Gábor erdélyi 
fejedelem születésnapját nyilvánította előbb az RMDSZ, majd a magyar Országgyűlés a 
magyar szórvány napjává. Kijelentette: a szórványról való gondoskodással a magyarság 
Bethlen Gábor erdélyi fejedelem hagyatékát élteti. 

 

A legfelsőbb bíróság elutasította a kolozsvári Marianum leányiskola 
visszaszolgáltatását 

A bukaresti legfelsőbb bíróság jogerősen elutasította az egykori kolozsvári Marianum 
katolikus leánynevelő intézet épületeinek a visszaszolgáltatását. A szerdán kimondott ítélet 
kivonatát csütörtökön tették közzé a legfelsőbb bíróság honlapján. A bíróság 
megalapozatlannak találta és elutasította a kolozsvári Szent Mihály római katolikus 
plébánia fellebbezését az elsőfokú hasonló ítélet ellen. A legfelsőbb bíróság azt is 
elutasította, hogy a plébánia alkotmányossági kifogása alapján az alkotmánybírósághoz 
forduljon az ügyben. 

 

Alapítása 400. évfordulóját ünnepli a Nagyenyedi Bethlen Gábor 
Kollégium 

Bethlen Gábor születésének és halálának évfordulóján indította el hétfőn a Nagyenyedi 
Bethlen Gábor Kollégium a tanintézet megalapítása 400. évfordulójának emlékévét. Az 
ünnepség keretében a kollégium udvarán egy molinót helyeztek el, amelyen az impozáns 
épületegyüttesről készült légi felvétel mellett az alapítás éve (1622) és a 400. évforduló éve 
(2022), valamint a "Fejedelem, a fundamentum áll!" jelszó látható. Ünnepi beszédében 
Lőrincz Helga, Nagyenyed alpolgármestere azt emelte ki, hogy Bethlen Gábor felismerte az 
anyanyelvi oktatás fontosságát, és háborúk idején épített kollégiumot, amely ma, a 
világjárvány idején is őrzi az alapító szellemiségét.  
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Jóváhagyta az államfő a kisebbségi nyelvhasználati törvény 
módosítását 

Az októberben elfogadott törvénymódosítás alapján immár törvényi háttere is van a 
kétnyelvű közlekedési tábláknak. A törvény lehetőséget biztosít az érintett 
önkormányzatoknak arra, hogy az útirányjelző táblákon szereplő államnyelvű felirat mellett 
a kijelölt cél megnevezését a helyi nemzetiség nyelvén is feltüntethessék. Jelenleg a 
községhatárt jelölő útjelző táblákon, vagy a közigazgatási intézmények épületein tüntetik fel 
az érintett községek nevét a helyi kisebbség nyelvén. Az intézkedés azokat a településeket 
érinti, ahol a nemzeti kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárok számaránya két egymást 
követő népszámláláson eléri az összlakosság legalább 15 százalékát. Ilyen esetben a hivatali 
ügyintézés során is használható a helyi kisebbség nyelve. A módosítás, melynek értelmében 
a településrészek neve is feltüntethető lesz az adott kisebbség nyelvén a községhatárt jelölő 
útjelző táblákon, 2022. január 1-ével lép hatályba.  

 

A Szövetség a déli kórházakba hívja a parlamenti „hősöket“  

A Szövetség képviselői tiltakozásukat fejezték ki amiatt, hogy a parlament csütörtökön a 
második olvasatba utalta a sokat vitatott kórházreformot és felszólították a javaslatot 
megszavazó képviselőket, akiket Eduard Heger (OĽaNO) kormányfő „hősöknek“ neve hogy 
látogassák meg a déli kórházakat. Forró Krisztián, a Szövetség elnöke elmondta, hogy a 
tervezett reform kapcsán a régiókban bizonytalanság és félelem lett úrra az embereken, 
mivel mindenki amiatt aggódik, hogy elveszíthetik a kórházaikat. Forró emlékeztetett, hogy 
a pártok csak a kampányidőszakban vesznek tudomást a déli régiók létezéséről, kormányra 
kerülve pedig megfeledkeznek róluk. 

 

Muzslyán tartották meg a magyar szórvány napjának központi 
ünnepségét 

A magyar szórvány napja központi rendezvényének idén Muzslya adott otthont. A Vajdasági 
Magyar Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal hatodízben szervezte meg ezt az ünnepséget, 
amelyhez a helybeli szervezők is hozzájárultak, Muzslya Helyi Közössége, a Muzslai Petőfi 
Sándor Magyar Művelődési Egyesület, a Klaszter Fókusz Családi Gazdálkodók Egyesülete, 
a helyi plébánia és a Torontál cserkészkörzet. "Fontos a szórványközösségek számára a 
hagyományápolás, a kultúra, az anyanyelv ápolása, a hagyományok átadása és az utánpótlás 
nevelése, a magyar identitás megőrzése.” – mondta beszédében Sztojkó József, a VMSZ 
nagybecskereki városi szervezetének elnöke.  
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Íjgyártó István: Magyarország kész az Ukrajnával való sokrétű 
párbeszédre 

Magyarország kész az Ukrajnával való sokrétű párbeszédre, de a kárpátaljai magyarok 
problémái is részét képezik az Ukrajna és Magyarország között folytatott tárgyalásoknak. 
Erről Íjgyártó István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete 
beszélt a TV21 stábjának szerdán. A diplomata elmondta, hogy emellett olyan regionális, 
illetve országos szempontból fontos dolgokról is folynak az egyeztetések, mint például az 
infrastrukturális kérdések, a gazdasági ügyek és a határok átjárhatósága. 

Kerekasztal-beszélgetés Trianonról a Rákóczi-főiskolán  

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tizennyolcadik alkalommal szervezi meg a Magyar 
Tudomány Ünnepe országos és határon túli rendezvénysorozatot november 3–18. között. A 
II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola idén több programmal is csatlakozott a 
kezdeményezéshez. A Történelem- és Társadalomtudományi Tanszék, valamint a Lehoczky 
Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont a Trianon 100 MTA-Lendület Kutatócsoport 
részvételével szervezett szakmai kerekasztal-beszélgetést november 9-én. 

 

Szilágyi Péter: a Magyarok Kenyere program az egyik legsikeresebb 
jótékonysági összefogás 

A Magyarok Kenyere program tíz éve tartó működése alatt az egyik legsikeresebb 
jótékonysági összefogássá vált, amelynek révén több ezer rászoruló családnak jutott magyar 
gabonából készült kenyér az asztalára – mondta az MTI-nek a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, aki a magyar nagykövetség által szervezett 
Magyarok Kenyere ünnepségen vesz részt Madridban pénteken. “Amitől a program igazán 
különleges, az az, hogy mára egy, a teljes Kárpát-medencét és a diaszpóra közösségeket is 
átívelő mozgalomról beszélhetünk, hiszen a magyar gazdák, éljenek bárhol a világon, 
hisznek abban, hogy egész éves kemény munkával megtermelt gabonájuk nem csak 
családjuk boldogulását, de sok ezer rászoruló ember betevő falatját is jelenti” – fogalmazott 
Szilágyi Péter. 

 

A magyar nyelv és kultúra modern oktatási stratégiájáról tartottak 
konferenciát Innsbruckban 

A magyar nyelv és kultúra modern oktatási stratégiájáról tartottak konferenciát pénteken 
az innsbrucki magyar főkonzulátuson, amely jelentős segítséget nyújt a diaszpórában 
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Tirolban és Dél-Tirolban élő magyar közösségi szervezeteknek – tájékoztatta az MTI 
telefonon Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. 
“Az elmúlt tíz évben a magyar nemzetpolitika radikális átalakításon ment keresztül, és ma 
már elmondhatjuk azt, hogy a diaszpóra magyarsága számunkra legalább annyira fontos, 
mint a Kárpát-medencei magyarság” – jelentette ki az államtitkár, aki a konferencia 
köszöntőjét mondta és a nyitóelőadást tartotta meg. A konferencián péntek délután előadást 
tart Szili Katalin miniszterelnöki megbízott is, aki az MTI-nek nyilatkozva elmondta: Ezen 
a konferencián is azt szeretnénk elősegíteni, hogy a diaszpórában élő magyarok meg tudják 
őrizni nemzetiségi identitásukat, amelynek alapja az anyanyelv. 
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