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Május 8-9-én tartották a Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. 
online találkozóját 

Kétszáz külhoni magyar vállalkozó vett részt a Nemzetpolitikai Államtitkárság 

szervezésében péntek délelőtt megkezdődött, a Design Terminal szakmai 

együttműködésével megvalósuló Kárpát-medencei magyar vállalkozók I. online 

találkozóján. A vállalkozói fórumot 2016 óta szervezi meg az államtitkárság, rendszerint 

Mezőkövesden, idén azonban a járványügyi helyzet miatt első alkalommal online 

formában. A kétnapos képzésen elsősorban olyan mikro- és kisvállalkozások vettek részt, 

amelyek a járvány által különösen érintett ágazatokban tevékenykednek. A találkozó célja 

az volt, hogy szakmai segítséget nyújtson a határon túli területeken is nehéz helyzetbe 

került magyar vállalkozások számára, valamint elősegítse a külhoni magyarság, valamint 

az anyaország közötti kapcsolatok szorosabbra fűzését. Az online találkozó megnyitóján 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára úgy 

fogalmazott: a külhoni magyar vállalkozók találkozója nagyban hozzájárul az egységes 

Kárpát-medencei gazdasági tér megerősítéséhez. Az államtitkár elmondta: öröm látni, 

hogy a találkozók eredményeképpen mára nem csak szakmai, hanem emberi és baráti 

kapcsolatok alakultak ki, amelyek megerősítése a nemzeti összetartozás és az erős magyar 

közösségek évében különösen fontos. Az államtitkár azt reméli, hogy az elmúlt tíz év 

munkájának köszönhetően a magyar–magyar kapcsolatok átvészelik a nehéz helyzetet, és 

abból megerősödve kerülnek ki. „A jelenlegi nehéz helyzetben ez a találkozó nagyon szép 

szimbóluma a nemzeti szolidaritásnak és a magyarság határok feletti összetartozásának” – 

állapította meg Potápi Árpád János. 

 

Interneten is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért 
indított európai polgári kezdeményezéshez 

Óriási hajrával az interneten is összegyűlt az egymillió aláírás a nemzeti régiókért indított 

európai polgári kezdeményezés támogatására. Az aláírásgyűjtés honlapján megjelenő 

adatok szerint csütörtök éjfélig, a határidő lejártáig 1 008 966-an írták alá az interneten a 

nemzeti régiókért elindított európai polgári kezdeményezést. Az egymilliomodik online 

aláírás a határidő lejárta előtti utolsó órában született. A kezdeményezők további 220 ezer 

papíron gyűjtött aláírásról tudnak, de emellett még aláírási ívek ezrei lehetnek az 

aláírásgyűjtőknél, amelyeket a koronavírus-járvány és az ezzel kapcsolatos kijárási 

korlátozások miatt mindeddig nem sikerült összesíteni. A számok azt jelzik, hogy sikerült 

teljesíteni az EU által támasztott első feltételt, a több mint egymillió aláírás összegyűjtését. 
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Gulyás: soviniszta, a magyar nemzetiséget durván sértő 
kampányban vesz részt Iohannis 

Gulyás Gergely miniszter szerint a magyar kormánynak olyan mértékben kell 

konfrontálódnia a román politikusok részéről elhangzó nyilatkozatok ügyében, ami 

érdekében áll az Erdélyben élő magyaroknak. A budapesti Miniszterelnökséget vezető 

miniszter erről csütörtöki online sajtótájékoztatóján nyilatkozott. Gulyás Gergely Klaus 

Iohannis román elnök magyarokat támadó nyilatkozatairól elmondta: a magyar kormány 

abból indul ki, hogy a határon túli magyarokért is van a magyar államnak felelőssége, ezt 

az alaptörvény is rögzíti, és az elmúlt tíz év politikai döntései is ennek megfelelően 

születtek. Közölte, olyan mértékben kell konfrontálódni ebben az ügyben, ami érdekében 

áll az Erdélyben élő magyaroknak. 

 

Varga Judit: hosszabbítsák meg az SZNT aláírásgyűjtésének lejáró 
határidejét!  

Ha az Európai Bizottságnak valóban fontos az európai polgárok véleménye, ha az 

intézmény valóban hasznos eszköznek tartja az európai polgári kezdeményezést a polgárok 

bevonására az európai uniós (EU-s) jogalkotásba, akkor nem tehet mást, mint hogy 

meghosszabbítja a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) aláírásgyűjtésének csütörtökön lejáró 

határidejét - vélekedett az igazságügyi miniszter a Facebook-oldalán. Varga Judit azt írta: 

ugyan a szükséges egymillió aláírás "az utolsó napok hihetetlen összefogásának 

köszönhetően bőven összegyűlik", de a másik kritérium - miszerint legalább hét 

tagállamban el kell érni az előírt számú szignót - teljesítése a határidőre a koronavírus-

járvány miatti utazási és kijárási korlátozások miatt lehetetlenné vált. Közölte, úgy tudja, 

hogy a szervezők már hivatalosan is kérvényezték a határidő meghosszabbítását az 

Európai Bizottságnál vis maior helyzetre hivatkozva, és a hírek szerint jövő hétre várható 

döntés az ügyben. Úgy vélekedett, hogy a szituáció egyértelmű, és az utolsó napok 

lendületét látva "nem is fog gondot okozni a kezdeményezőknek, hogy egy pár hónappal 

kitolt határidő mellett sikerre vigyék a kezdeményezést". 

 

Magyar: gyűlöletkeltésre alkalmasak Klaus Johannis nyilatkozatai 

Kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre Klaus Johannis, román államelnök magyarságot 

érintő közelmúltbeli kijelentései - mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium parlamenti államtitkára hétfőn az Országgyűlés külügyi 

bizottságában. A testület egyhangúlag állásfoglalást fogadott el, amiben rögzítették, hogy 

elítélik a román államelnök kisebbségellenes nyilatkozatait, és egyértelműen elkötelezték 

magukat az autonómia intézménye mellett. Magyar Levente kiemelte: szász kisebbségi 

származása okán mindenki reménykedve tekintett Johannis elnöksége elé, a romániai 
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magyar kisebbség első, és második körben is jelentős számban szavazott rá. Felidézte a 

román államelnök közelmúltbeli nyilatkozatait, amelyekben  a szociáldemokrata pártot 

Erdély magyaroknak történő átjátszásával vádolta meg, miközben a román kormány 

hősies harcot folytat a koronavírus ellen. Megjegyezte, hogy mindeközben a politikus 

magyarul köszöntötte a szociáldemokrata pártot. 

 

Folytatódik a székelyek nagy menetelése, csak mások az eszközök 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) szerint megváltozott eszközökkel, de folytatódik a 

székelyek nagy menetelése. Az SZNT elnöke az MTI szerint köszönetet mondott minden 

aláírónak. Külön azoknak, akik a nyilvánosság előtt vagy éppen saját ismeretségi körükben 

másokat is erre ösztönöztek. Az elnök külön köszönetet mondott az SZNT küldötteinek. 

Úgy vélte: a tanács minden eddigi munkája része ennek a sikernek. Megállapította: „a 

magyar társadalom egységes fellépése mögött, a Székely Nemzeti Tanács hitelessége áll”. 

Hozzátette: ha székelyföldi közéletről van szó, a film-, a kép- vagy az írott anyag nem 

nélkülözhet jeleneteket a székelyek nagy meneteléséből, a székely szabadság napjából vagy 

a Székelyföld autonómiájának napján fellobbanó máglyák fényeiből. Az SZNT elnöke 

kijelentette: a munka nem ért véget azzal, hogy sikerült összegyűjteni a több mint 

egymillió aláírást, az aláírások gyűjtése csak szünetel. „Bízunk a folytatásban, abban, hogy 

a kérésünkre érkezik egy méltányos döntés az Európai Uniótól, és ezt követően folytatni 

tudjuk a támogatások gyűjtését, hogy végül, a másik feltétel, a további négy uniós 

országból szükséges kvóta összegyűljön, és sikeressé tegyük a kezdeményezést” – 

fogalmazott az SZNT közleményét jegyző Izsák Balázs elnök. 

 

Iohannis azt állítja, nincs baja a magyar emberekkel, „csak” az 
autonómiával 

Magyarázkodásba bocsátkozott múlt hétfőn Klaus Iohannis államelnök „Erdély kiárusítási 

kísérletéről” tett múlt heti kijelentése kapcsán, azt állítva, hogy ő tiszteli a magyar 

nemzetiségű román állampolgárokat. A Cotroceni-palotában tett sajtónyilatkozatában a 

román államfő azt állította: „nincs problémája” a magyar etnikumú emberekkel, akiket 

tisztel, és akiknek többsége szerinte „jóravaló, szorgalmas ember”. Az elnök azt is 

megjegyezte, hogy számos magyar kollégája, ismerőse van, akiket hasonlóképpen tisztel. 

„Tettem néhány kijelentést, és remélem, mindenki jól értette a mondandómat. Nekem a 

politikusokkal van problémám, elsősorban a PSD politikusaival, akik megpróbálták 

elősegíteni egy olyan törvénytervezet elfogadását, amely a Székelyföld területi 

autonómiáját promoveálja” – jelentette ki az elnök. Sokatmondó, hogy Iohannis úgy 
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vezette fel mondandóját, miszerint az „Erdélyben Székelyföldnek nevezett terület 

autonómiájával” kapcsolatos témára is ki akar térni.  

 

Kelemen Hunor etnikai gyűlöletszítással vádolta a román államfőt, 
leszavazták az RMDSZ tervezetét 

Álhírnek, összeesküvés-elméletnek, színtiszta idegengyűlöletnek és gyűlöletszításnak 

minősítette Kelemen Hunor Klaus Iohannis román államfő azon hétfői kijelentését, 

miszerint az RMDSZ „párhuzamos közigazgatási törvénykönyve” kötelezővé tenné a 

magyar nyelvet Erdély egyes területein. A tulipános szövetség elnöke a kezdeményezők 

nevében szólalt fel a bukaresti képviselőház szerdai ülésén, a – kisebbségi 

anyanyelvhasználatot is szabályozó – közigazgatásikódex-tervezetnek a vitáján. A 

tervezetet tavaly ősszel terjesztette az RMDSZ a parlament elé. A napokban Klaus Iohannis 

államfő hevesen bírálta, ugyanis a szenátus korábban hallgatólagosan elfogadottnak 

nyilvánította, mivel kifutott a megvitatására előirányzott határidőből.  A végső döntést 

meghozó képviselőházban a szerdai szavazáson 287-21 arányban vetették el az RMDSZ 

tervezetét, három törvényhozó tartózkodott.  

 

Tizenhat év elteltével utasította el a szenátus a személyi elvű 
autonómiáról szóló törvénytervezetet 

Elutasította a bukaresti szenátus kedden a kisebbségek személyi elvű autonómiájáról szóló 

kerettörvénynek, illetve a magyar közösség személyi elvű autonómiastatútumának 

tervezetét, amelyet 16 évvel ezelőtt terjesztett be az RMDSZ több képviselője. A 2004 

júniusában benyújtott tervezeteket a képviselőházban még abban az évben leszavazták, de 

a végső döntés meghozatalára hivatott szenátusban azóta sem tűzték napirendre. A keddi 

szenátusi szavazáson mindkét tervezetet 121-9 arányban vetették el, azokat csak az 

RMDSZ támogatta. A törvényjavaslatokat kidolgozó – most már az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) ügyvezető elnöki tisztségét betöltő – Toró T. Tibor az MTI-nek 

elmondta: a személyi elvű autonómia kerettörvénye lehetőséget teremtene Románia 

valamennyi számbeli kisebbségben élő nemzeti közössége számára, hogy igényelje és 

megkapja azokat a jogosítványokat, amelyek a kulturális identitása megőrzése 

szempontjából fontos személyi és kollektív jogok gyakorlásához szükségesek. Itt valójában 

a kulturális autonómiáról van szó” – sommázta Toró T. Tibor. 
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Az MKP kéri a szlovák és a magyar külügyminisztert a határátlépési 
gyakorlat enyhítésére 

A Magyar Közösség Pártja levélben fordult a szlovák és a magyar külügyminiszterhez. Ivan 

Korčok és  Szíjjártó Péter külügyminisztereket arra kérik, hogy amennyiben a járványügyi 

mutatók lehetővé teszik, lazítsanak a szigorú határátlépési gyakorlaton, mivel a szlovákiai 

magyarság tagjai közül sokan dolgoznak Magyarországon, számos családtagot vágott el 

egymástól a koronavírus miatti intézkedés, és sok Magyarországon tanuló diák már hosszú 

hetek óta nem tudta meglátogatni szüleit, rokonait. Az MKP javaslata értelmében a párt a 

határátlépés engedélyezését kéri a meghívólevéllel rendelkező polgárok számára a határtól 

számított például 80 kilométeres távolságon belül. A két ország közötti, ez ügyben 

folytatandó párbeszéd előmozdítása érdekében fordult a párt hasonló tartalmú levéllel, 

mindkét ország külügyminiszteréhez. 

 

Lezajlott az első közösségi konzultáció: sokan hiányolják a magyar 
képviseletet, de a kormányváltással elégedettek 

Őry Péter április elején mutatta be a frissen induló konzultacio.sk oldalt. Mint elmondta, a 

kezdeményezés célja, hogy a felvidéki magyar polgárok első kézből szólhassanak hozzá az 

aktuális politikai kérdésekhez. Őry hangsúlyozta, az MKP ezzel a kezdeményezéssel is 

szeretne elmozdulni a közvetlen demokrácia irányába, jobban bevonva a választókat a 

politikai döntéshozatalba. Az első közösségi konzultáció április 30-ig volt elérhető, ez 

alkalommal nyolc kérdésre lehetett válaszolni, amelyek a február 29-i választások 

eredményeire, illetve a koronavírus-járvány miatt kialakult helyzetre vonatkoztak. Őry 

kiemelte, az online kérdőívet 606-an töltötték ki, többségében 18 és 45 év közötti 

szlovákiai magyar választópolgárok. A legtöbb válaszadó a kormányváltást jelölte meg a 

választás legfőbb hozadékának, sokan elégedettségüket fejezték ki annak kapcsán, hogy a 

Smer-SD alulmaradt és nem erősödött meg Kotleba pártja. A válaszadók a leginkább 

amiatt elégedetlenek, mert nem jutott be a parlamentbe a Magyar Közösség Pártja. 

 

Pásztor István: A magyar ügyeket csak erős politikai 
érdekérvényesítéssel lehet hatékonyan képviselni 

Június 21-én tartják a választásokat Szerbiában - jelentette be Aleksandar Vučić szerb 

államfő, miután tárgyalt a politikai pártok képviselőivel. Az egyeztetésen Pásztor István, a 

VMSZ elnöke is részt vett. A Pannon RTV-nek nyilatkozva elmondta, a magyar ügyeket 

csak akkor lehet hatékonyan képviselni, ha a magyar közösségnek erős politikai 

érdekérvényesítő ereje van. Kiemelte, megmutatkozik, hogy melyek azok a kérdések, 
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amelyeket eddig a VMSZ közbenjárására sikerült megoldani. Szavai szerint ezért is fontos, 

hogy az ember ott lehessen, ahol a döntések születnek. „A mi számunkra az a fontos, hogy 

maximalizáljuk azt a közösségi támogatást, ami a legitimitást fogja biztosítani. Az elmúlt 

napok és hetek is azt bizonyították, akár az ingázók kérdése körül, akár az érettségizők 

kérdésének a megoldása körül, akár a kijárási tilalom körüli szabályok letisztázása körül, 

akár az egyszeri segélycsomag kiosztásának ügye körül, hogy egyáltalán nem mindegy, 

hogy a magyar közösségnek van-e erőteljes politikai érdekérvényesítő ereje.” 

 

A tartományi választások is június 21-én lesznek 

Megteremtődtek a feltételek ahhoz, hogy a járvány miatt elhalasztott, háromszintű 

választásokat megtartsák Szerbiában, így a köztársaság parlamenti és a helyhatósági 

választásokkal megegyezően a tartományi képviselőházi választásokat is június 21-én 

tartják. Az erről szóló határozatot vasárnap írta alá Pásztor István, a vajdasági 

képviselőház elnöke, áll a közleményben. Pásztor arra kérte a választókat, hogy június 21-

én éljenek választójogukkal, menjenek el voksolni, és saját belátásuk szerint szavazzanak 

valamelyik pártra, koalícióra vagy polgári csoportosulásra. A választások résztvevőit 

ismételten arra szólította fel, hogy korrekt és becsületes kampányt folytassanak, a 

programjukra és érvekre, valamint az egymás közötti megbecsülésre és tiszteletre 

alapozva. 

 

Zelenszkij Kárpátalján koszorúzott a „Győzelem napján” 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szombaton munkalátogatást tett Kárpátalján, ahol 

lerótta kegyeletét a második világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából egy 

ungvári emlékműnél. Az elnök virágcsokrot helyezett el Ungváron, az elhunyt katonák 

sírjainál létesített emlékműkomplexum „örök lángjánál”. „Kárpátalján ért véget a 

megszállók kiűzése. Soha nem fogjuk elfelejteni ennek a győzelemnek a szörnyű árát (…). 

Ez a győzelem nekünk, valamennyiünknek a szívében él” – fogalmazott az elnök. 

 

Új kisbuszt kapott az eszéki magyar iskolaközpont 

A HMDK közbenjárására egy új mikrobusszal gyarapodott az Eszéken működő 

Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) buszflottája. Az új 

iskolabusz beszerzését a horvátországi magyarság fejlesztésére kidolgozott akcióterv 

alapján a magyar állam támogatta. „A HMDK számára mindig is fontos volt az anyanyelvi 

oktatás, ezért mindent megtettünk annak érdekében, hogy segítsük az ügyet. 
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Magyarország kormányának támogatásából most végre megvásárolhattuk ezt a kisbuszt, 

ami nagy segítség a környékbeli magyar diákok iskolába járásához” – nyilatkozta Matijević 

Olivér, a HMDK ügyvezető elnöke, aki ezúton is köszönetét fejezi ki a támogatónak. 

 
 

 


