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Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel hirdet videopályázatot a 
nemzetpolitikai államtitkárság 

Június 4-e, a nemzeti összetartozás napja alkalmából – az erős magyar közösségek és a 

nemzeti összetartozás éve keretében – fiataloknak szóló videopályázatot hirdet a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága Milyen jó, hogy itt vagyunk címmel. Az 

államtitkárság közleményében azt írta: a pályázat célja, hogy megemlékezzenek a trianoni 

békediktátum századik évfordulójáról, és a járványügyi helyzet miatt szinte mindenhol 

elmaradó június 4-i ünnepségek helyett a virtuális térben erősítsék a világ magyarságának 

határokon átívelő összetartozását. „Meséljük el együtt, milyen jó, hogy itt vagyunk – 100 

év után is a Kárpát-medencében és a nagyvilágon - ezzel a gondolattal fordulnak a magyar 

fiatalokhoz szerte a világon. Azt kérik, kérdezzék meg szüleiket, nagyszüleiket, mondják el 

barátaikkal, a szomszéd nénivel, az osztályfőnökkel vagy bárkivel, mit jelent a nemzeti 

összetartozás. A pályázatra 10-25 év közötti külhoni és anyaországi fiatalok 

jelentkezhetnek olyan, telefonnal vagy akár kamerával készült alkotással, amelyben 

bemutatják, mit jelent számukra az összetartozás. A fiatalok három korcsoportban – 10-14 

évesek, 15-18 évesek, 19-25 évesek korosztályában – jelentkezhetnek. Az alkotások hossza 

minimum 15 másodperc, maximum 5 perc lehet. 

 

Semjén Zsolt: Csak akkor tudunk megmaradni magyarnak, hogyha 
minden nemzetrész megmarad  

Magyarország miniszterelnök-helyettese is üzent a Nemzeti Összetartozás Napja és 

Trianon 100. évfordulója alkalmából meghirdetett felhívás kapcsán. Semjén Zsolt magyar 

miniszterelnök-helyettes is üzent a magyar Nemzetpolitikai Államtitkárság „Milyen jó, 

hogy itt vagyunk” felhívása kapcsán, amelyet június 4-e, a nemzeti összetartozás napja 

alkalmából, az erős magyar közösségek és a nemzeti összetartozás éve keretében hirdettek. 

A fiataloknak szóló videópályázat célja a trianoni békediktátum századik évfordulójáról 

való megemlékezés. A felhívás kapcsán Semjén Zsolt azt üzente, azért akarunk 

megmaradni magyarnak, mert egy fantasztikus nyelv, egy heroikus történelem és egy 

egyedülálló kultúra örökösei vagyunk. Semjén Zsolt, miniszterelnök-helyettes, 

Magyarország: „Csak akkor tudunk megmaradni magyarnak, hogyha minden nemzetrész 

megmarad. Mert ha eltűnne az erdélyi vagy a felvidéki magyarság, akkor az egyetemes 

magyarság csonkulna meg. Ezért tehát, hogy megmaradhassunk magyarnak, minden 

nemzetrésznek meg kell maradni, és így tudjuk megőrizni azt a csodálatos 

értékgazdagságot, amit magyarságnak nevezünk, magunknak, és ajándékként fölmutatni 

az egyetemes emberiségnek. Ez a mi küldetésünk.” 
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A járvány miatt más módon kell megtartani a megemlékezéseket 

A koronavírus-járvány miatt más módon kell megtartani a megemlékezéseket, nemcsak a 

június 4-i nemzeti összetartozás napján, hanem egész évben – mondta Potápi Árpád 

János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedd este az M1 aktuális 

csatornán. Az államtitkár elmondta, a nemzetpolitikához kapcsolódó programok nagy 

részét online tartják meg, így jött az ötlet, hogy a június 4-i ünnep alkalmából fiataloknak 

szóló videópályázatot hirdetnek. Potápi Árpád János elmondta azt is, a videók témája 

nemcsak a trianoni békediktátum – amelynek idén van a 100. évfordulója – lehet, hanem 

például az is, hogy majdnem pont tíz évvel ezelőtt adta meg az Országgyűlés minden 

magyar számára a kettős állampolgárság lehetőségét. „Azt gondolom, hogy ha a politikáról 

beszélünk, közéletről beszélünk, és így nemzetpolitikáról is, akkor elsősorban a fiatalok 

megszólítása a legfontosabb feladatunk” – hangsúlyozta az államtitkár. 

  

Országgyűlés külügyi bizottsága: Iohannis a régi típusú soviniszta 
vírus hordozójává vált 

Kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre Klaus Iohannis 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 összegzése szerint Klaus 

Iohannis nyilatkozatai nem értékelhetők csupán belpolitikai retorikai fogásnak, annak 

messzemenő következményei lehetnek, és kifejezetten alkalmasak a gyűlöletkeltésre. Az 

államtitkár szerint Románia 2020 derekán legmagasabb szinten tűzte zászlajára a 

kisebbségellenes hangot, ami az elmúlt években nem volt jellemző. Németh Zsolt 

bizottsági elnök sajnálatának adott hangot, hogy az elmúlt évek pozitív eredményei egy 

ilyen vihar áldozatává esnek. Úgy látta: Romániának egyszerre kétféle vírussal kell 

megküzdenie, az új típusú koronavírussal, és a régi típusú, soviniszta vírussal.   

  

A trianoni szerződés napjává nyilvánította június 4-ét a román 
parlament 

Megszavazta a bukaresti képviselőház szerdán azt a törvénytervezetet, amely a „trianoni 

szerződés napjává” nyilvánítja június 4-ét Romániában. A jogszabály szerint ezen a napon 

a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket tartanak, és országszerte 

kitűzik a nemzeti lobogót. A tervezet képviselőházi vitája során Kelemen Hunor, a 
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Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke úgy értékelte: teljesen 

haszontalan törvényről van szó, napirendre tűzése pedig része a magyarellenes 

versengésnek, amelyet három hete indított az államfő. A Trianon-törvényt 235 szavazattal 

21 ellenében és 25 tartózkodás mellett szavazta meg a bukaresti képviselőház, hatályba 

lépéséhez pedig már csak az államfő aláírására van szükség. 

A Magyar Hírlap megkeresésére Potápi Árpád János államtitkár elmondta: Románia 

lépése értelmetlen erőfitogtatás. Hozzátette: száz évvel a történtek után még egyet rúgni a 

– szintén EU- és NATO-tag szövetséges – egykori vesztes félbe mindenre vall Bukarest 

részéről, csak európaiságra nem.  

 

Szijjártó-Sulík találkozó: Minden adott a szlovák-magyar 
kapcsolatok bővítéséhez 

Hétfőn Révkomáromban találkozott Richard Sulík gazdasági miniszter, miniszterelnök-

helyettes és Szijjártó Péter magyar külügyi és külgazdasági miniszter. A tárgyalást 

követően tartott sajtótájékoztatón Richard hangsúlyozta, hogy a felek között nem voltak 

vitás kérdések. A fő témák közül kiemelte az energetikai és más infrastrukturális 

beruházásokat, illetve elmondta, hogy a Baross-támogatásokkal kapcsolatban még tovább 

folytatják a tárgyalásokat külügyminiszteri szinten. A szlovák gazdasági miniszter a 

Baross-programot pozitívnak ítélte, szerinte mindez azért valósulhat meg, mert a 

korábbiakhoz képest lényegesen javultak az államközi kapcsolatok. Szijjártó Péter 

megköszönte, hogy a rendkívüli körülmények ellenére tudtak találkozni, és kiemelte, hogy 

mindkét fél számára előnyösebb a jó viszony, mintha a kapcsolatainkat a konfliktusok 

jellemezték. A magyar külügyminiszter kiemelte, hogy Szlovákia fontos partner 

Magyarország számára, hiszen a harmadik legfontosabb kereskedelmi partner, a második 

legfontosabb exportpartner, és a magyar tőkekihelyezések tekintetében Szlovákia a 

harmadik legfontosabb célpont. Szijjártó hangsúlyozta, hogy kölcsönösen segítették 

egymás állampolgárainak hazajutását, lehetővé tették a 30 kilométeres határsávban az 

ingázást, folyamatosan megnyitottak 11 határátkelőt. Megköszönte, hogy Szlovákia 

engedte érettségizni a magyar középiskolákban tanuló felvidéki diákokat. A magyar 

külügyminiszter szerint a sikertörténet folytatódik, augusztusban átadják az új Duna-

hidat, befejezés előtt van három új Ipoly-híd, 2022-ig elkészül a Miskolcot Kassával 

összekötő gyorsforgalmi út.  

  

Szijjártó Péter az MKP vezetőivel tárgyalt 

Szijjártó Péter külügyi és külgazdasági miniszter komáromi látogatása során találkozott a 

Magyar Közösség Pártja képviselőivel: Őry Péter ügyvezető elnökkel, Menyhárt József és 
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Farkas Iván ügyvezető elnökségi tagokkal. A koronavírus-járvány miatt hozott korlátozó 

intézkedések a szlovák-magyar határ két oldalán családok tucatjait szakították ketté. Őry 

Péter elmondása szerint a tárgyalásokon az MKP küldöttsége felvetette azt a javaslatot, 

amelyet a napokban levél formájában is elküldtek a szlovák és a magyar 

külügyminiszterhez. A párt kezdeményezte a személyforgalmat érintő korlátozások 

enyhítését, ne csak a munkavégzés céljából ingázók léphessék át a határt, hanem ugyanezt 

megtehessék a járvány miatt szétszakított családok is. Őry elmondta, Szijjártó Péter 

Richard Sulíkkal folytatott hétfői komáromi tárgyalásán is szóba került a szlovák-magyar 

határ megnyitásának kérdése. A két miniszter egyetértett abban, legfőbb ideje, hogy az élet 

visszatérjen a normális kerékvágásba, megszüntessék az utazási korlátozásokat. Az MKP 

szeretné, ha a kormány legalább olyan fontosnak tartaná a magyar határ megnyitását, 

mint a korlátozások feloldását az osztrák vagy a cseh határon, hiszen a magyar-szlovák 

határ a leghosszabb, és jelenleg csak 11 határátkelő van nyitva rajta.  Őry Péter hozzátette, 

a magyar külügyminiszterrel való tárgyaláson a felvidéki magyar közösség helyzete is 

szóba került. Az MKP ügyvivő elnöke hangsúlyozta, hogy a február 29-i választási 

kudarcból le kell vonni a tanulságokat: újra kell építeni a felvidéki magyar érdekképviselet 

egységét.  

  

Az MKP egyeztetésre hív mindenkit a népszámlálással kapcsolatban 

Csütörtökön tanácskozott a Magyar Közösség Pártja Ügyvivő Testülete, amely 

nyilatkozatban foglalt állást az egységes magyar képviselet megteremtésének 

szükségessége mellett. „Az MKP elengedhetetlenül fontosnak tartja a folyamatos 

kapcsolattartást a felvidéki magyar közösséggel, az anyaországgal, és a többi, határon túli 

magyar közösséggel is. A magyar-magyar kapcsolatokban továbbra is az anyaország 

kormányával, annak pártjaival és az össznemzeti civil szervezetekkel folytatjuk és 

fejlesztjük eddigi együttműködésünket“ – áll a párt közleményében. Leszögezik, továbbra 

is feladatuknak tartják, hogy a szlovák kormány kisebbségi vonatkozású 

megnyilvánulásaival kapcsolatban állást foglaljanak, illetve hogy a Dél-Szlovákiát is érintő 

kormánydöntésekhez szakértői véleményeket és javaslatokat fogalmazzanak meg.  

„Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a jövőre esedékes népszámlálás eredményei valós 

értékeket tükrözzenek“ – írja közleményében az MKP Ügyvivő Testülete, amely az 

egységes fellépés megteremtése érdekében május végére „egyeztetésre hív minden 

releváns országos politikai és társadalmi szervezetet.  

  

Orbán–Vucic-találkozó: történelmi csúcson a kapcsolatok 

Magyarország és Szerbia kapcsolatában, jövőjében sok lehetőség és remény rejlik még – 

hangsúlyozta Aleksandar Vucic szerb elnök pénteken Belgrádban, miután tárgyalt Orbán 
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Viktor miniszterelnökkel. Vucic a két vezető közös sajtótájékoztatóján elmondta: a magyar 

kormányfővel a gazdaság, a sport, a kultúra és a diplomácia területét érintő kérdésekről és 

együttműködési lehetőségekről tárgyaltak. Szó esett a Budapest–Belgrád és a Szabadka–

Szeged–Baja vasútvonal kiépítéséről, valamint a koronavírus-járvány elmúltát követően a 

gazdaság újraindításáról mindkét országban, illetve arról is, hogyan léphetnek fel esetleg a 

szerb és a magyar cégek közösen a piacon. Rámutatott, hogy a két ország kapcsolatai 

történelmi csúcson vannak az élet minden területén. Mint mondta, hálás Orbán Viktornak, 

amiért néhány évvel ezelőtt volt bátorsága ahhoz, hogy ezeket a kapcsolatokat elkezdje 

építeni. Aleksandar Vucic köszönetet mondott minden magyar befektetésért Szerbiában. 

Rámutatott, hogy a magyar vállalkozók nemcsak a magyarlakta településeken fektetnek 

be, hanem az ország teljes területén, például a dél-szerbiai Ariljében málnafeldolgozó-

üzemet építettek. Ezenfelül megköszönte Magyarország támogatását Szerbia európai 

integrációja során, kiemelte, hogy a magyar uniós biztos sokat segít Szerbia 

előrelépésében. Meg vagyunk győződve arról, hogy magyar segítséggel megvalósulhat 

Szerbia európai jövője – húzta alá. 

  

Tiltakozás: Huszthoz csatolná Visket a kistérségekről szóló rendelet 

A helyi közösség döntése ellenére a Huszti kistérséghez csatolná Visket a hromadák 

kialakításáról szóló, május 13-án közzétett minisztériumi rendelet. A település vezetői és a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szervezet Viski Alapszervezete tiltakozik a határozat ellen. 

Az elmúlt évben megtartott lakossági fórumon a helyiek Visk és a szomszédos Veléte 

egyesítését szavazták meg. A kormányrendelet azonban figyelmen kívül hagyta a 

népakaratot, s mindkét települést a Huszti kistérséghez csatolta. Ezt vitatták meg május 

14-én Visk és Veléte önkormányzatainak vezetői, valamint Olekszij Petrov, Kárpátalja 

újonnan kinevezett kormányzója. A találkozó helyszíne Ungváron a Kárpátaljai Megyei 

Közigazgatási Hivatal volt. A delegáltak elmondták, hogyha a helyzet megkívánja, készek 

elmenni akár Kijevig, és a végsőkig harcolni, kiállni jogaik mellett. Az önkormányzatok 

képviselői felháborítónak és érthetetlennek tartják, hogy hogyan születhetett egy 

népakarattal szembemenő tervezet. 

  

A horvát kormány elfogadta a magyar-horvát kisebbségi vegyes 
bizottság ajánlásait 

Horvátország és Magyarország kapcsolatában komoly előrelépés történt az elmúlt 

időszakban. Ezt támasztja alá az is, hogy 2017-ben négyévnyi kihagyás után ülésezett ismét 

a magyar-horvát kisebbségi vegyes bizottság. Azóta pedig rendszeresek ezek a találkozók. 
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Legutóbb tavaly decemberben ültek össze, Zágrábban tartották meg a 15. plenáris ülést, 

ahol megállapították, hogy mindkét fél fontosnak tartja a jegyzőkönyv vállalásainak 

végrehajtását, az ülés óta pedig a bizottság társelnökei többször is találkoztak és 

folyamatosan egyeztettek. A decemberben tartott ülésen számos olyan ajánlást is 

elfogadtak, amelyek rendkívül jelentősek a horvátországi magyarság szempontjából. A 

magyar kormány már korábban elfogadta az ajánlásokat, a horvát kormány pedig a múlt 

heti ülésén hagyta jóvá az ajánlásokat és azok végrehajtását. 
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