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A miniszterelnök levélben kéri a határon túli magyarokat a jövő évi 
választáson való részvételre 

Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordul a határon túli magyarokhoz, arra kérve őket, 
hogy jövő tavasszal is adják le szavazatukat az országgyűlési választáson – közölte a 
Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára vasárnap a Facebookon. Dömötör 
Csaba bejegyzését azzal kezdte, hogy 2004. december 5-e nehezen felejthető traumát 
jelentett a magyar nemzetpolitikában. “A kettős állampolgárság bevezetésével lezártuk a 
népszavazás tragikus emlékét. Az elmúlt években több mint 1,1 millió külhoni 
nemzettársunk élt a lehetőséggel, és kapta meg a kettős állampolgárságot” – írta. A kormány 
képviselője aláhúzta, a “külhoni magyar közösségek most már részt vehetnek a jövőnket 
alapjaiban meghatározó döntések meghozatalában, így az országgyűlési választások 
alkalmával is kifejezhetik véleményüket”. 

 

2004. december 5-e évfordulójára emlékeztek magyarországi 
politikusok 

A HírTV Napi Aktuális című műsorának Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes volt a 
vendége. A miniszterelnök-helyettes elmondta: amit a baloldal 2004. december 5-én tett, 
az manifeszt hazaárulás. Kiemelte: a közjogi nemzetből Gyurcsányék ki akarták rekeszteni 
a határon túli magyarságot. Hozzátette: „A migránsoknak megadnák azt, amit a saját 
véreinktől megtagadnak. Ez a magyarság zsigeri gyűlölete.” Semjén Zsolt hangsúlyozta: A 
magyar állam természetesen felelősséget visel minden magyarért, bárhol éljen a világban. 
„Utolsó galád nemzetárulók mindazok, akik részt vettek a 2004 december 5-i kettős 
állampolgárságról szóló, baloldali népszavazási kampányban” – emlékezett vissza az 
Országgyűlés elnöke a Bayer Showban. Kövér László szerint a történtek azonban 
tanulságként is szolgáltak és hozzájárultak ahhoz, hogy 2010-ben, a jelenlegi kormány stabil 
lélektani alapra építhette az új nemzet-politikát. 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár az évforduló alkalmából kiadott 
közleményében kiemelte: „tizenhét évvel ezelőtt a baloldal aljas módon elárulta a határon 
túli magyarokat, amikor a kettős állampolgárságról szóló népszavazáson a külhoni 
magyarság ellen kampányolt; 2004. december 5-e a nemzetáruló baloldal szégyenfoltja. 
Potápi Árpád János közleményében úgy fogalmazott: az akkori események gyógyíthatatlan 
lelki sebeket ejtettek, és hosszú időre rányomták a bélyeget a magyar-magyar kapcsolatokra. 
Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a Hír TV-ben emlékezett vissza az évfordulóra, 
kiemelve: „A Magyar Szocialista Párt a népszavazás kiírásakor hezitáló álláspontra 
helyezkedett. Gyurcsány Ferenc 2004. november 2-án már nyíltan elutasította a 
népszavazáson az igen válaszok támogatását, és a valódi problémák elkendőzésével, 
szavazatmaximálással vádolta meg a Fideszt. A kampány során az MSZP nem állt 
egységesen Gyurcsány mögé; Szili Katalin, az Országgyűlés szocialista elnöke „lelkiismereti 
szavazást” javasolt a baloldali szavazóknak.” 
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Szijjártó: a nemzetpolitika a külpolitika lelke 

A nemzetpolitika a külpolitika lelke, ezért a szomszédos országokkal fenntartott kapcsolat 
alakításakor a kormány arra törekszik, hogy olyan együttműködés jöjjön létre, amely a 
magyar nemzeti közösségek élethelyzetét javítja - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter hétfőn Budapesten. A tárcavezető az Országgyűlés nemzeti összetartozás 
bizottsága előtti éves meghallgatásán kiemelte: ha létrejönnek sikertörténetek a szomszédos 
országokkal, ha létrejönnek olyan közös beruházások, amelyek jó alapot adnak a kölcsönös 
tiszteleten és megbecsülésen alapuló együttműködésnek, akkor az ebből fakadó 
hangulatjavulás a két ország között javítja az adott szomszédos ország területén élő magyar 
nemzeti közösség helyzetét is. A miniszter kifejtette: a szomszédos országok közül hattal 
2021-ben is tovább tudták javítani a kapcsolatokat, Ukrajna az egyedüli kivétel. Minden 
szomszédos ország esetében idén is arra törekedtek, hogy legyenek újabb közös 
sikertörténetek, lettek is ilyenek, így Ukrajna kivételével a többi szomszéddal jobb a 
kapcsolat az év végén, mint volt az év elején - mondta. 

 

Magyarországi választások: regisztrációra, voksolásra buzdít 
Zsigmond Barna Pál 

A magyarországi választási névjegyzékbe történő regisztrációra, illetve voksolásra 
buzdította a magyar állampolgársággal rendelkezőket a Székelykeresztúrra látogató 
Zsigmond Barna Pál miniszteri biztos, országgyűlési képviselő. A modernkori magyar 
történelem legsötétebb napjának nevezte 2004. december 5-ét Zsigmond Barna Pál 
miniszteri biztos, hiszen az akkori kormány a külhoni magyarság ellen uszította az 
anyaországiakat. Székelykeresztúrra – mint mondta – éppen e trauma átbeszélése 
érdekében érkezett: szeretnék folytatni azt a nemzetépítést, amit a Fidesz-KDNP-kormány 
2010-ben elkezdett. Arra kérte a magyar állampolgársággal rendelkezőket, hogy 
regisztráljanak a választói névjegyzékbe, ha eddig ezt még nem tették meg, illetve 
aktualizálják az adatokat, ha szükség van rá. 

 

Táblabírósági döntés: az egyház tulajdona a zilahi Református 
Wesselényi Kollégium 

Kedvező döntést hozott a Kolozsvári Táblabíróság a zilahi Református Wesselényi 
Kollégium – a jelenlegi Silvania Főgimnáziumnak helyet adó épület – 
visszaszolgáltatásának ügyében. A pénteki ítélet alapján az oktatási intézmény a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület tulajdonát képezi. Seres Dénes parlamenti 
képviselő a Maszolnak elmondta, megelégedéssel nyugtázzák a kolozsvári táblabíróság 
döntését, miszerint a Zilahi Wesselényi Kollégiumot visszaszolgáltatják a református 
egyháznak. A közelmúltban voltak kísérletek a visszaszolgáltatás megakadályozására, 
bűnügyi kivizsgálás is indult ez ügyben, ami a képviselő szerint sikertelen akadékoskodás 
volt, és ami „hála Istennek” nem járt sikerrel. A képviselő továbbá elmondta, lehetőség van 
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még egy fellebbezésre, de abban bíznak, hogy a táblabíróság döntése alapján a református 
egyház visszakaphatja a régi iskola épületét, ezáltal az egyik legfontosabb intézmény több 
mint 30 év után a valós tulajdonosé lehet. 

 

Tőkés László szerint magyarok és románok közös érdeke a 
népességfogyás megállítása 

Tőkés László szerint egyaránt román és magyar érdek a romániai lakosság fogyatkozásának 
megállítása. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke csütörtök este beszélt erről 
azon a konferencián, amely a küszöbön álló romániai népszámlálásra és arra a szerepre 
összpontosított, amely az önkormányzatokra hárul a román-magyar viszonyban. A járvány 
miatt az online térben megtartott konferencián többek között Brassó, Temesvár és 
Marosvásárhely polgármestere fejtette ki nézeteit a román-magyar együttélés kérdéseiről. 
Tőkés László megállapította: a küszöbön álló népszámlálás sem román, sem magyar oldalon 
nem kecsegtet jóval. A Világbank adatait idézte, amelyek szerint az elmúlt harminc évben 
Románia több mint 4 millió polgárát veszítette el, a romániai magyar közösség lélekszáma 
pedig 1,7 millióról akár 1 millió alá is leapadhat. Közös érdeknek tartotta a fogyatkozás 
megállítását, de azt is hozzátette, hogy a demográfiai válság megoldása a magyarok számára 
létfontosságú.   

 

Berényi: A felvidéki magyarság szempontjából nem indokolható a 
magyarországi kormányváltás igénye  

Az elmúlt napok eseményeire reflektáló videót tett közzé Berényi József, a Szövetség MKP- 
platformjának elnöke. A Nagyszombat megye alispánjaként is tevékeny politikus a videó 
elején leszögezte, az igaz ugyan, hogy a felvidéki magyarok sorsát meghatározó kérdésekről 
elsősorban a szlovák parlamentben, illetve a megyei képviselőtestületekben és 
önkormányzatokban döntenek, de ez nem jelenti azt, hogy ne lenne számunkra fontos, mi 
folyik Magyarországon vagy mi történik Brüsszelben. 

 

Szili Katalin: példaértékű Szerbia autonómia modellje 

A vajdasági magyarság Szerbia európai uniós csatlakozásának a motorja is lehet, mondta 
Szili Katalin Nagybecskereken. A miniszterelnöki megbízott az MTI-nek úgy nyilatkozott: 
az autonómia kérdését nagyon fontosnak tartja a Vajdaságban, hiszen a Kárpát-medence 
ezen térségében rendkívül széles körű kulturális autonómia valósult meg, így a Magyar 
Nemzeti Tanács gyakorolhatja mindazokat a jogokat, amelyek lehetővé teszik a magyar 
identitás megőrzését, illetve garantálják a szülőföldön maradást. Szerinte Szerbiának 
mihamarabb az Európai Unió teljes jogú tagjává kellene válnia, hogy autonómia modellben 
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példát mutasson a többi tagország számára. Szili Katalin úgy látja: a Vajdasági Magyar 
Szövetség, amely a legnagyobb délvidéki magyar pártként „nem csak hogy kormányzati 
tényező, de a legutóbbi választások alkalmával meg is tudta duplázni a parlamenti 
mandátumainak a számát”, tevékenyen hozzá tud járulni Belgrád mielőbbi csatlakozásához. 

 

Indul a Vajdasági mentorprogram 2. évada! 

2021-ben előzetes felmérés alapján a Vajdaságban is folytatódik 2019-ben indított 
mentorprogram, tovább erősítve ezzel a régió vállalkozói közösségét. A programot 
kifejezetten olyan mentorált jelölteknek ajánlják, akik nem vettek részt az előző képzési 
sorozatban. A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal, a Prosperitati 
Alapítvány és a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete együttműködésében valósul meg. A 
mentor és mentorált párosok között szakmai találkozók segítik a közös munkát, konkrét 
szakterületi kérdések mentén. Tematikus előadások, képzések is várják a résztvevőket, akik 
egymást is segítik majd vállalkozás-fejlesztési témákban, csoportosan és egyénileg, konkrét 
kihívások és egyedi igények alapján. A szakmai programok mellett közösségépítő 
eseményeken erősítjük a közös munka hatékonyságát. 

 

Szijjártó Péter: Magyarország érdeke a biztonságos, fejlődő Ukrajna 

Idén ünnepeljük a magyar-ukrán diplomáciai kapcsolatok felvételének harmincadik 
évfordulóját. Három évtizede hazánk az elsők között ismerte el Ukrajna függetlenségét – 
fogalmazott Facebook oldalán pénteken Szijjártó Péter magyar külgazdasági és 
külügyminiszter. Kiemelte: akkor is, azóta is - szomszédos országként - abban vagyunk 
érdekeltek, hogy Ukrajna biztonságos, fejlődő ország legyen. A kárpátaljai magyar 
közösséggel szembeni jogsértések miatt azonban kapcsolataink az elmúlt években sajnos 
nagyon rosszul alakultak. Mi azt szeretnénk, ha az együttműködésünk mihamarabb 
visszatérne a kölcsönös tisztelet talajára – emelte ki. 

 

Potápi: Magyarország nem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét  

Magyarország nem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét, és folytatja támogatását - 
mondta a Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára a Kárpátaljai mentorprogram 
nyitórendezvényén, amelynek a beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
biztosított helyszínt. Ukrajnából való kitiltása miatt Potápi Árpád János online köszöntötte 
a résztvevőket. Magyarország az elmúlt tizenkét évben nem engedte el a kárpátaljai 
magyarság kezét, amely minden nehézség ellenére „folyamatosan érezheti, hogy a magyar 
kormány és Magyarország is kiáll mellette" - fogalmazott, hozzátéve, hogy a most induló 
mentorprogram is bizonyítéka ennek. A szülőföldön való boldoguláshoz kellettek azok a 
szimbolikus jelentőségű jogszabályok, amelyek 2010 és 2014 között születtek, „amelyek 
lehetővé teszik, hogy a kárpátaljai magyarság, de a világ magyarsága is újra közjogi 
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értelemben is a magyar nemzet részévé váljon" - mondta. Azóta a gazdaságpolitika a 
nemzetpolitikában is jelen van. A külhoni gazdaságfejlesztési programok sorában 
Kárpátalja a második volt. A programoknak is köszönhetően a kárpátaljai vállalkozások sok 
esetben életerősebbnek, kitartóbbnak bizonyultak a többi kárpát-medencei régióban 
működő társaikhoz képest - mondta Potápi Árpád János.  

 

Bemutatták a Kárpátalja története. Örökség és kihívások című 
monográfiát  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RF KMF) Történelem- és 
Társadalomtudományi Tanszéke és az intézmény bázisán működő Lehoczky Tivadar 
Társadalomtudományi Kutatóközpont a magyar tudomány ünnepe alkalmából szervezte 
meg a Kárpátalja története. Örökség és kihívások című monográfia bemutatóját az Apáczai 
Csere János Könyvtár olvasótermében november 30-án. A rendezvényen Molnár D. 
Erzsébet történész, a Lehoczky Tivadar Társadalomtudományi Kutatóközpont vezetője 
köszöntötte a kötetbemutató résztvevőit, majd átadta a szót az online csatlakozó Bocskor 
Andrea európai parlamenti képviselőnek, aki elmondta: a szerzők egy olyan hiánypótló 
monográfiát készítettek, amely érthetően, mégis tudományos megalapozottsággal mutatja 
be szülőföldünk történetét.  

 

Hamarosan megnyílik a prágai magyar kollégium  

Hamarosan befejeződik a magyar kollégium kialakítása a prágai magyar plébánia 
épületének tetőterében. A hiánypótló közösségerősítő kollégium a Magyar Püspöki Kar 
támogatásával valósul meg. A cseh fővárosban élő magyar anyanyelvű diákok 
pasztorizációját is végző Balga Zoltán atya a Felvidék.ma megkeresésére elmondta: a 
Prágában élő diákok körében nagy igény van a lelki közösségi életre. „Rendszeres 
találkozókat szerveztünk. Itt tudatosult bennem, hogy az itt élő magyar diákok Prága 
különböző szegleteiben élnek, távol a központtól, az egyetemektől. Innen jött az ötlet, hogy 
jó volna ezeket a diákokat egy helyen összpontosítani” – folytatta. 
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