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Potápi: ifjúsági közösségek és a diaszpóra támogatására írt ki 
pályázatokat a kormány 

Ifjúsági és cserkészközösségek támogatására, valamint a diaszpórában élő magyarság 

szervezetei és a magyar nyelvű oktatást végző szervezetek számára írt ki pályázatot a 

kormány összesen 750 millió forint összegben – jelentette be a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János elmondta, előbbivel az a céljuk, 

hogy erősítsék a külhoni magyar ifjúsági közösségeket, támogassák az ifjúságot segítő 

szervezeteket, a nekik szóló programokat. Ezekre a célokra jövőre 250 millió forintot 

biztosít a kormányzat; a korábbi években ugyanerre 50 millió, 100 millió, illetve 190 millió 

forint volt a keretösszeg. A pályázaton azok a civil és egyházi szervezetek vehetnek részt, 

amelyek a 15-35 évesek érdekképviseletében tevékenykednek. Programonként a támogatás 

ötszázezertől egymillió forintig terjedhet. A másik, a diaszpórában élő magyarság számára 

kiírt pályázat kerete 500 millió forint, ebből egyebek mellett a magyar nyelvű hétvégi 

iskolákat támogatják – közölte. Ezen a pályázaton is civil vagy egyházi szervezetek 

indulhatnak, azok, amelyek a magyar kultúra ápolását, az anyanyelv megőrzését tűzték ki 

célul. Programonként 500 ezertől 2,5 millió forintig terjedően kaphatnak támogatást a 

szervezetek. 

 

KDNP: történelmi jelentőségű a II. Rákóczi Ferenc-emlékév 

Történelmi jelentőségűnek tartja a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP), hogy az 

Országgyűlés keddi döntésével 2019-et II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. Vejkey 

Imre frakcióvezető-helyettes sajtótájékoztatóján azt mondta: az emlékév hozzásegít, hogy 

öntudatos, büszke magyar polgárok legyünk, a nemzet közös történelmét – legendás 

hőseivel együtt – mélyebben megismerjük úgy, hogy abból a mindennapi küzdelmek során 

is meríteni lehessen. Ahhoz is hozzásegít, hogy a marxista történelemszemléletet oda 

helyezzék, ahová való, a történelem szemétdombjára, illetve, hogy meghaladják azt a 

Nyugat-Európában honos történelmi szemléletet, amely azt kívánja sulykolni Közép-

Európa és a magyarság felé, hogy mindig le volt hozzájuk képest maradva. Ez nem volt így, 

ezt bizonyítják a szabadságharcaink és Rákóczi személye is – mondta Vejkey Imre. 

Elmondta, a döntéssel a Rákóczi-szabadságharc emléke előtt kívánnak tisztelegni. 

Kimondták, hogy az Országgyűlés támogatja azokat a rendezvényeket, és oktatási anyagok 

készítését, amelyek méltó emléket állítanak II. Rákóczi Ferenc szabadságküzdelmének 

mind az anyaországban, mind a határon túl élő magyarság és a diaszpóra magyarsága 

körében. 
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Rákóczi Szövetség: december 1-jén indul a jelentkezés a jövő évi 
diaszpóraprogramra 

A szövetség által az MTI-hez pénteken eljuttatott közlemény szerint a Magyar Diaszpóra 

Tanács kérése alapján, a magyar kormány támogatásával 2019 januárja és decembere 

között akár ezer, diaszpórában élő magyar fiatalnak teremtenek lehetőséget magyarországi 

tanulmányútra. A program 10 és 29 év közötti fiataloknak kínál lehetőséget arra, hogy 

Magyarországra látogassanak, és kontinenseken átívelő kapcsolatokat alakítsanak ki a 

világ és a Kárpát-medence magyarsága között – írták. A Magyarországra látogató fiatalok 

öt-tíz napra érkeznek, a program része Budapest megismerése, a vidéki Magyarország és 

egy, a Kárpát-medencén belüli, de határon túli magyar régió felkeresése. A program 

összeállításánál a Rákóczi Szövetség arra törekedett, hogy az utazások nagyobb nemzeti és 

egyházi ünnepekhez, illetve magyar kulturális eseményekhez kapcsolódjanak. A 

jelentkezés feltétele, hogy a fiatalok aktívan részt vegyenek a helyi magyar közösségekben 

működő hétvégi iskolák, cserkészcsapatok, hagyományőrző és kulturális egyesületek, 

esetleg vallási közösségek munkájában. 

 

Viorica Dăncilă szerint a Gyulafehérvári nyilatkozat garantálta a 
nemzeti kisebbségek alapvető jogait 

A romániai nemzeti kisebbségek alapvető jogait az 1918-as Gyulafehérvári nyilatkozat 

garantálta – jelentette ki Viorica Dăncilă miniszterelnök szerdán a parlament díszülésén, 

amelyet az Erdély és a Román Királyság egyesülését kikiáltó 1918-as gyulafehérvári román 

nemzetgyűlés centenáriuma alkalmából tartottak. A miniszterelnök az MTI szerint maga 

idézte a történelmi dokumentum harmadik – az együttlakó népek számára teljes nemzeti 

szabadságot előirányzó – pontját, amelyet az erdélyi magyarság képviselői a száz éve 

beváltatlan autonómiaígéretként szoktak számon kérni a bukaresti vezetőkön. Dăncilă 

szerint a „ma is érvényes elv” arra a jogra vonatkozik, hogy a kisebbségek használhassák 

anyanyelvüket az oktatásban, közigazgatásban és igazságszolgáltatásban. Úgy értékelte: a 

gyulafehérvári elvek teljesülését igazolja az a tény is, hogy a bukaresti parlamentben 18 

nemzeti kisebbség képviselői, és az RMDSZ törvényhozói is jelen vannak. „Az általam 

vezetett kormány nevében garantálom minden más etnikumú állampolgárnak, hogy a 

továbbiakban is minden jogot és tiszteletet megkapnak, függetlenül azoktól a provokáló 

nyilatkozatoktól, amelyeket egyes idegen hivatalosságok intéznek időnként Románia ellen. 

Bármilyen etnikumúak is lennének, és bármilyen nyelvet is beszélnének, a román 

állampolgárok Romániához tartoznak, és nem kell megbélyegezni őket holmi külföldről 

érkező felelőtlen nyilatkozatok miatt” – szögezte le Viorica Dăncilă miniszterelnök. 
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A száz éve tett gyulafehérvári ígéretek betartását kéri az Erdélyi 
Magyar Néppárt 

Erdély és Románia egyesülését egyoldalúan kimondó gyulafehérvári nyilatkozatban száz 

éve tett ígéretek betartását kéri a román centenárium napján kiadott közleményében az 

Erdélyi Magyar Néppárt. Az MTI-hez eljuttatott szombati nyilatkozatban az EMNP 

országos elnöksége kinyilvánította: a párt tiszteletben tartja a románság nemzeti ünnepét, 

de nem hagyhatja figyelmen kívül, hogy az erdélyi magyar közösség száz éve állandó 

asszimilációs nyomásnak van kitéve, folyamatos támadások érik, és a központosított 

bukaresti hatalom másodrendű polgárokként kezeli az erdélyi magyarokat. Az EMNP 

megállapította: a román politikai elit figyelmen kívül hagyta azokat az ígéreteket, 

amelyeket száz évvel ezelőtt a Románia számára kedvező nagyhatalmi döntés reményében 

tettek Gyulafehérváron. A megígért "teljes nemzeti szabadság" a párt szerint mindmáig 

vágyálom, Románia nem tartja tiszteletben a magyarok önrendelkezéshez való jogát. 

 

Novák Csaba Zoltán a Parlamentben: a többség-kisebbség 
viszonyának rendezésére van szükség Romániában  

Novák Csaba Zoltán Maros megyei RMDSZ-es szenátor a törvényhozó testület két háza 

együttes ülésén emlékezett meg szerdán a gyulafehérvári egyesülésről. Úgy vélekedett: 

mindamellett, hogy Románia száz éves fennállására emlékezik az állam, ma azt is számba 

kell vennie, hogyan állunk a gyulafehérvári ígéretekkel, milyen mértékben valósultak meg 

azok. Az RMDSZ Maros megyei honatyája a parlament plénuma előtti felszólalásában 

leszögezte: ki kell mondanunk, hogy az elmúlt 100 évben az az országmodell, amelynek 

szellemiségét a Gyulafehérvári határozat magában hordozza, nem valósult meg 

maradéktalanul Romániában. „Ezért mi, romániai magyarok nem szemlélhetjük ugyanúgy 

a centenáriumot, mint a román többség, hiszen amit a románok a nemzeti törekvések 

beteljesüléseként élnek meg, arra a magyarok veszteségként emlékeznek” – mutatott rá az 

RMDSZ szenátora. Novák Csaba Zoltán hozzátette: bár az elmúlt három évtizedben 

számos területen értünk el jelentős eredményeket, távol állunk még attól, hogy azt 

mondhassuk: teljes egyenlőség van a nemzetiségek között Romániában. A politikus-

történész kitért rá, hogy Kelet-Európa etnikai szempontból színes térségeiben nem 

mindenhol sikerült békés úton megoldani a kisebbségek kérdését.  
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Tilos az etnikai arányok megváltoztatása közigazgatási átszervezés 
révén 

Kihirdette Klaus Iohannis román államfő csütörtökön azt a törvénytervezetet, amely 

egyebek mellett megtiltja, hogy a nemzeti kisebbségek arányát megváltoztató módon 

módosítsák a megyék, városok és községek közigazgatási határait. Az európai 

kisebbségvédelmi keretegyezményben szereplő előírást az RMDSZ javaslatára foglalták 

bele a településnevek írásmódját is egységesítő törvénymódosításba. A jogszabály 

kisebbségvédelmi előírása ellen előzőleg maga az államfő emelt alkotmányossági óvást, de 

az alkotmánybíróság megalapozatlannak ítélte Iohannis kifogásait. A Románia által 1995-

ben elsőként ratifikált kisebbségvédelmi keretegyezmény is tiltja, hogy (felosztással, 

összeolvasztással vagy más módon) úgy változtassák meg valamely közigazgatási egység 

határait, hogy az a nemzeti kisebbségek számarányának módosítását célozza vagy 

eredményezze. A pontosítást az RMDSZ azért tartotta fontosnak beemelni egy hazai 

törvénybe, mert tapasztalata szerint Románia több esetben nem tett eleget a nemzetközi 

egyezményekben vállalt kisebbségvédelmi kötelezettségeinek. 

 

Csáky Pál: magyar képviselők deklarációt készítenek elő a 
kisebbségek támogatása érdekében 

Magyarországi és külhoni magyar európai parlamenti (EP) képviselők Brüsszeli deklaráció 

nevű dokumentumot készítenek elő az európai kisebbségek ügyének hosszú távú, uniós 

szintű támogatása érdekében – közölte Csáky Pál. A szlovákiai Magyar Közösség Pártjának 

(MKP) EP-képviselője elmondta, a Brüsszeli deklaráció ajánlásokat fogalmazna meg a 

jövőre megalakuló új összetételű Európai Parlament és Európai Bizottság számára, 

valamint az EP kisebbségi munkacsoportjának elvárásait rögzítené a kisebbségek 

kérdésének rendezése ügyében. Azt kívánja bemutatni a következő uniós intézmények 

tagjainak, hogy a kisebbségi munkacsoport komoly kérdésekkel foglalkozik, olyanokkal, 

amelyek akár több mint egymillió európai állampolgár támogatását élvezik. Mint 

elmondta, a mostani összetételű Európai Bizottság nem akar foglalkozni a kisebbségek 

kérdésével, a 2019-es választások miatt a következő bizottság pedig leghamarabb 14 hónap 

múlva ülhet össze. A kezdeményezés ezt a kieső időt próbálja értékessé tenni a kisebbségi 

ügyek számára. A dokumentumot az EP kisebbségi munkacsoportja májusban fogadhatja 

el Strasbourgban. Cáky Pál kiemelte, az EP tavasszal lejáró ötéves mandátuma alatt a 

munkacsoport tagjai komolyabb előrelépést tudtak elérni az európai kisebbségvédelem 

területén, mint előtte. A parlament határozattervezetet és kezdeményezéseket fogadott el, 

amelyek között a legnagyobb jelentőségű a Minority Safepack nevű kezdeményezés volt 
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több mint egymillió támogató aláírással azzal a céllal, hogy az Európai Unió szabályozza az 

európai nemzeti kisebbségek kérdését. 

 

Megalakult az új összetételű Magyar Nemzeti Tanács 

Megalakult az új összetételű vajdasági Magyar Nemzeti Tanács pénteken Szabadkán a 

Városháza dísztermében. A szerbiai magyarság kisebbségi önkormányzati szervének 

elnöke Hajnal Jenő maradt. Hajnal Jenő beszédében megköszönte a támogatást, és 

kiemelte: azért vállalta az MNT-ben való részvételt, mert egy olyan testületben való 

tagságra és annak vezetésére kérték fel, amely az egész magyarságot szolgálja. Mint 

mondta, a testület elnökeként nemcsak azokat szolgálja, akik rá szavaznak, hanem minden 

vajdasági magyart. Az MNT célja a következő négy évben is az újrateremtés, az 

előrehaladás és a vajdasági magyar nemzeti közösség további erősítése lesz – tette hozzá. 

Az elmúlt négy év bebizonyította, hogy a céltalan panaszkodás nem vezet sehova, csak 

tettekkel lehet eredményt elérni – szögezte le. Hozzáfűzte: célja a közös értékeket tovább 

építeni, fejleszteni és mindenki számára elérhetővé tenni, az önös érdekek helyett a közjót 

kívánja szolgálni, és ehhez együttműködésre van szükség. Hajnal Jenő köszönetet mondott 

a magyar kormánynak az elmúlt években nyújtott támogatásáért. Aláhúzta: a vajdasági 

magyarság ereje abban van, hogy nem elszenvedője, hanem aktív alakítója 

körülményeinek, és reményét fejezte ki, hogy ez a jövőben is így marad. 

 

Deli Andor: Kisebbségi szempontból elégedettek lehetünk a 
jelentéssel 

Fölényes szavazattöbbséggel fogadta el az Európai Parlament a Szerbiáról szóló 

határozatot, amelynek alapját a David McAllister készítette országjelentés képezi. A 

határozatot 503 igen, 85 nem és 47 tartózkodó szavazattal fogadták el. Szerbia akkor 

csatlakozik az EU-hoz, amikor készen áll erre – fejtette ki McAllister. Kiegyensúlyozott 

országjelentést sikerült a néppárti David McAllisternek kidolgoznia, amely egyaránt 

elismeri a szerb kormány eredményeit és erőfeszítéseit, de rámutat a még fennálló 

hiányosságokra, olyan területekre, ahol még feladatok vannak a jogharmonizáció terén – 

értékelte a Magyar Szónal nyilatkozva Deli Andor, európai parlamenti képviselő. 

„Kisebbségi szempontból, vajdasági magyar szemmel elégedettek lehetünk a jelentéssel. A 

részarányos foglalkoztatás, a kisebbségi nyelvhasználat, a kisebbségi jogok fontossága az 

oktatás, kultúra és tájékoztatás terén, az újonnan elfogadott kisebbségvédelmi 

jogszabályok üdvözlése – ezek a témák mind helyet kaptak benne. Feladatként megjelenik 

a jogszabályok átültetése a gyakorlatba. És ami talán a legfontosabb, a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartása, az EU-csatlakozás előfeltételeként van meghatározva. Ha 
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visszatekintünk az évekkel ezelőtti országjelentésekre, láthatjuk, hogy a kisebbségi 

kérdéskör egyre teljesebben és részletesebben kap helyet a dokumentumban” – 

fogalmazott Deli Andor. 

 

Szijjártó: folyamatos a kapcsolattartás a KMKSZ-szel 

Az ukrajnai helyzet alakulása miatt folyamatos a kapcsolattartás  a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetséggel (KMKSZ) – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és 

külügyminiszter hangsúlyozta: „nyilvánvalóan rossz hír, hogy ha a szomszédságunkban 

hadiállapotot vezetnek be”. Magyarországnak az az érdeke, hogy a szomszédságunkban 

mindenütt béke legyen, különösen olyan helyeken, ahol sok magyar ember él – mondta. 

Szijjártó kiemelte: „Kárpátalján 150 ezres magyar nemzeti közösségünk van, az ő 

biztonságuk rendkívül fontos a számunkra”. Remélhetőleg ez a kétségtelenül nehéz helyzet 

mielőbb megoldódik, és a megnyugvás irányába halad – fogalmazott. Közölte: mindaddig, 

amíg a helyzet ennyire ingatag, abban maradtak Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével, 

hogy napi kapcsolatban maradnak, folyamatosan egyeztetnek. Rossz hír nekünk, hogy 

Oroszország és Ukrajna kapcsolata nem a megoldás, a megnyugvás irányába halad - 

mutatott rá. Szijjártó Péter felidézte: amikor szerte Ukrajnában sorozásokra került sor a 

kelet-ukrajnai konfliktus miatt, Brenzovics László KMKSZ-elnök kérésére tárgyalt az 

ukrán külügyminiszterrel, aki megígérte, hogy a kárpátaljai magyarságot nem sorozzák be 

aránytalanul az ukrán hadseregbe, és a helyi magyarok vezetői szerint ezt az ígéretet 

Ukrajna betartja. A külügyminiszter hangsúlyozta: a tapasztalatok alapján csak egy 

forgatókönyvnek van esélye kivezetni ebből a súlyos helyzetből, mégpedig annak, ha 

felújítják és megerősítik a minszki négyek működését. Ez a mechanizmus az egyetlen, 

amely esélyt kínál, hogy Oroszország és Ukrajna között a helyzetet tárgyalásos úton 

rendezni lehessen, és Magyarország ehhez minden lehetséges támogatást megad - 

jelentette ki. 

 

Nagy értékű inzulinszállítmányt adott át Grezsa István Kárpátalján 

Mintegy 40 millió forint értékű inzulinszállítmányt adott át - az Ökumenikus 

Segélyszervezet és a magyar kormány humanitárius adományaként - Grezsa István 

miniszteri biztos és Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója az Ukrán Vöröskereszt 

Kárpátalja megyei szervezetének pénteken Csapon. Az inzulinkészítmények ünnepélyes 

átadása alkalmából a csapi ukrán-magyar közúti határátkelőn tartott közös 

sajtótájékoztatón Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja 

együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program 

koordinálásáért felelős miniszteri biztos emlékeztetett arra, hogy a mostani humanitárius 
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segélyakció megvalósítása állami és nem állami forrásból történt. Kiemelte az 

inzulinkészítmények vásárlását finanszírozó Ökumenikus Segélyszervezet szerepét abban, 

hogy sikerült - a segítséget kérő Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó által megjelölt - 

határidőn belül eljuttatni a betegekhez a gyógyszereket. "Ebből is látszik, hogy maradtunk, 

akik voltunk, Kárpátalja és Ukrajna megbízható partnerei" - hangsúlyozta a miniszteri 

biztos. Hennagyij Moszkal köszönetét fejezte ki a magyar kormánynak és az ungvári 

magyar főkonzulátusnak a - mint fogalmazott - életmentő segítségért. 

 

Magyar kormánytámogatással felújított óvodákat adtak át 
Kárpátalján 

A Kárpát-medencei óvodafejlesztési program keretében mintegy 170 millió forint 

összértékben felújított újabb négy magyar óvodát adott át ünnepélyesen Grezsa István 

miniszteri biztos Kárpátalján. A Munkácshoz közeli Szernye település felújított 

Hétszínvirág óvodájának avatóünnepségén mondott beszédében Grezsa István örömének 

adott hangot, hogy több hónapos „kényszerszünet” után folytatódik a magyar 

kormánytámogatással megújult kárpátaljai gyermekintézmények hivatalos átadása. Mint 

hangsúlyozta, örvendetes az is, hogy az intézményátadások megtörik a magyar-ukrán 

kapcsolatokat az utóbbi időben jellemző rossz hírek sorozatát, és egyúttal jelzik 

Magyarország kormányának jó szándékát, hogy Kárpátalja magyarlakta és vegyes 

lakosságú településein mélyreható pozitív változást vigyen véghez az óvodák világában. A 

miniszteri biztos szerint az óvodafejlesztések megvalósítása egyúttal jelzi azt is, hogy a 

kárpátaljai magyarság mögött egy erősödő és gyarapodó Magyarország áll. A program célja 

nem más, mint a helyi magyarság szülőföldön történő megmaradásának elősegítése, de az 

óvodafejlesztési projekt kárpátaljai megvalósítása az ukrán állam számára is támogatást 

jelent – tette hozzá. 

 

Szlovén miniszterelnök: Szlovénia támogatni fogja a nemzeti 
közösségeket 

Szlovénia támogatni fogja a nemzeti közösségeket, amelyeknek saját küldetésük van, 

mégpedig a nyelv, a kultúra és az identitás megőrzése – mondta Marjan Sarec szlovén 

kormányfő a Szlovéniában élő magyar nemzeti közösség rádióműsorának 60 éves és 

tévéadásainak 40 éves jubileumi rendezvényén pénteken Lendván. A szlovén 

miniszterelnök toleranciára szólított fel. Mint mondta, gyerekként ő is sokszor nézte a 

tévében a magyar nyelvű adást, bár nem tudta milyen nyelvről van szó, annyit tudott, hogy 

az ország keleti részén bár más nemzetiségű emberek élnek, akik más nyelvet beszélnek, 

ők Szlovéniához tartoznak. „Tiszteld mások kultúráját, hagyományait és nyelvét, ahogy a 
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sajátodat, csak így lehet a jövőben is békésen együtt élni” – hangsúlyozta. Fenyvesi Zoltán 

országgyűlési képviselő ünnepi beszédében megköszönte a szlovén államnak, hogy a 

Muravidéken élő magyarság ma is anyanyelvén kaphat hírt az ország, a térség 

történéseiről és adhat hírt magáról. „Bízunk benne, hogy még nagyon sokáig lesz magyar 

nyelvű adás, mert ez azt fogja jelenteni, hogy van kiről, van kinek szóljon” – húzta alá. 

Mint mondta: a magyar kormány programjainak és támogatásainak középpontjában is az 

a célkitűzés áll, hogy minden magyar tudja és érezze, számíthat az anyaországra. 

 

Orbán-Jankovics-találkozó: a magyar-horvát viták nem hatnak ki a 
kisebbségi ügyekre 

Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn az Országházban fogadta Jankovics Róbertet, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét – tájékoztatta az 

MTI-t a miniszterelnök sajtófőnöke. Havasi Bertalan közlése szerint a megbeszélésen 

elhangzott: bár Magyarország és Horvátország között – a történelmi barátság ellenére – 

van néhány vitás kérdés is, ezek nem nyomják rá bélyegüket a magyar és a horvát nemzeti 

kisebbségek helyzetére a két országban, és ebben komoly szerepe van a HMDK 

tevékenységének. Orbán Viktor és Jankovics Róbert áttekintették a magyar kormányzati 

segítséggel a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája keretében megvalósult 

beruházások helyzetét, és egyeztettek az újabb fejlesztési tervekről. Külön kiemelték a 

szentlászlói református templom felújítását és a kopácsi tangazdaság és ifjúsági központ 

kialakítását, valamint az eszéki magyar oktatási és művelődési központot, amely az 

óvodától az érettségiig biztosít anyanyelvű oktatási lehetőséget a magyaroknak – tudatta a 

sajtófőnök. Jankovics Róbert a tárgyaláson kifejezte reményét, hogy a magyar 

miniszterelnököt jövőre személyesen is vendégül láthatják valamely kiemelt horvátországi 

magyar közösségi beruházás átadó ünnepségén – közölte Havasi Bertalan. 

 

A magyar-amerikai szövetség erősítésének fontosságát 
hangsúlyozta az Atlanti Tanács alelnöke  

A magyar-amerikai szövetség erősítésének fontosságát hangsúlyozta Damon Wilson, a 

nemzetközi ügyekkel foglalkozó Atlanti Tanács amerikai elemzőintézet alelnöke 

Washingtonban az amerikai magyarok legnagyobb szervezetének díszvacsoráján pénteken. 

A Magyar Amerikai Koalíció (HAC) immár huszonhetedik alkalommal rendezte meg 

szokásos ünnepi díszvacsoráját, amelynek mindig a washingtoni magyar nagykövetség ad 

otthont. A Mikulás-vacsorának nevezett rendezvényen részt vett - mások mellett - George 
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Pataki, New York állam magyar gyökerű volt kormányzója, April Foley, a Bush-

kormányzat volt budapesti nagykövete és Damon Wilson, az amerikai Atlanti Tanács 

alelnöke. Szabó László magyar nagykövet köszöntője után Andrea Lauer Rice, a Magyar 

Amerikai Koalíció elnöke rövid filmvetítéssel, majd méltató szavakkal emlékezett meg az 

éppen huszonöt esztendővel ezelőtt elhunyt Antall Józsefről, a kommunizmus bukása 

utáni demokratikus Magyarország első szabadon választott miniszterelnökéről. Kiemelte a 

néhai kormányfő elkötelezettségét a határokon kívül élő magyarság iránt, és utalt a 

Kárpátalján élő őshonos magyar kisebbség küzdelmére. "Ez a közösség a túléléséért küzd, 

egy olyan rezsim uralma alatt, amely drasztikus intézkedéseket hoz, hogy megfossza őt az 

alapvető emberi jogaitól" - fogalmazott az amerikai magyar szervezet elnöke. 
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