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Folytatódnak a határon túli gazdaságfejlesztési programok 

Folytatja a magyar kormány a határon túli magyar közösségeket célzó gazdaságfejlesztési 

programokat, újabb 18,5 milliárd forintot fordítanak erre – derült ki Szijjártó Péter 

külgazdasági- és külügyminiszter napirend előtti felszólalásából. Szijjártó Péter kifejtette: 

Magyarország esetében az ország és a nemzet határai történelmi okok miatt nem esnek 

egybe. magyar kormány olyan külpolitikát folytat, amely a jószomszédi kapcsolatokban 

érdekelt, minden szomszédos országgal jó kapcsolatot akarnak ápolni, ami főként a 

határon túli magyar nemzeti közösségeknek jó. Hozzátette: igyekeznek elkerülni a 

feszültséget, a belpolitikai kérdésektől távol tartják magukat, amíg azoknak nincs hatásuk 

a magyar nemzeti közösségekre. Szijjártó kijelentette: fontos a kölcsönös tisztelet is, 

elvárják a szomszédos országoktól, tartsák tiszteletben, hogy ami nekik „történelmi 

eseményként örömet jelent, az számunkra nemzeti tragédia”. Hozzátette ugyanakkor: „a 

történelmi tények tiszteletben tartása, az nem jelent revizionizmust”. A külgazdasági és 

külügyminiszter kitért arra: segítik a határon túli közösségeket a gazdasági 

megerősödésben, folytatják a gazdaságfejlesztési programokat, újabb 18,5 milliárd forintot 

fordítanak erre. „A magyar nemzet minden tagja számíthat a kormányra, éljen akár az 

anyaországban vagy a határokon túl” – mondta Szijjártó Péter. 

 

Potápi: Gyurcsányék attól sem riadnak vissza, hogy a 
munkanélkülieket szembefordítsák a határon túliakkal 

A DK még attól sem riad vissza, hogy politikai tőkét kovácsoljon a koronavírus járvány 

miatt munkanélkülivé válók és a határon túliak szembefordításából – nyilatkozta 

portálunknak Potárpi Árpád János, hozzátéve, Gyurcsányék azt hangoztatják, hogy a 

kormány inkább kedvez a határon túli magyaroknak, mint a hazai munkanélkülieknek, 

pedig ez nyilvánvalóan nem igaz. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár arról is beszélt, a 

nacionalista ukrán vezetés az elmúlt években minden jogot visszavett, amelyet a 

kisebbségek kivívtak maguknak, most pedig azzal próbálkoznak, hogy ezekből valamennyit 

esetleg visszaadnak a kárpátaljai magyaroknak bizonyos feltételekért cserébe. 

Hangsúlyozta, a magyar diplomáciát semmilyen engedményekre nem lehet rávenni kis 

adagokban visszacsepegtetett kisebbségi jogokért cserébe, alapvető elvárás, hogy a 

kárpátaljai magyarság minden jogát visszakapja. 

 

A nemzeti összetartozás éve megemlékezéseinek nagy része az 
online térben valósul meg 

A koronavírus-járvány miatt nem lehet megtartani a nemzeti összetartozás éve 

rendezvényeinek nagy részét – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. Potápi Árpád 
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János emlékeztetett, az Országgyűlés tavaly döntött arról, hogy 2020 a nemzeti 

összetartozás éve legyen, de a járvány miatt az ehhez, és az erős magyar közösségek 

tematikus évéhez kapcsolódó megemlékezések többsége elmarad. Ugyanakkor arra van 

lehetőség – korlátozott számban – hogy például istentiszteleteken tartsanak 

megemlékezéseket; rendezvényeik nagy részét egyébként már áttették az online térbe – 

fűzte hozzá. Kérdésre válaszolva elmondta azt is, a programok egy részét lehet csúsztatni, 

sőt már olyan javaslatot is kapott, hogy hosszabbítsák meg a nemzeti összetartozás évét, 

így a rendezvények közül néhányat 2021-ben tartanának meg. Ezt a felvetést Potápi Árpád 

János jó ötletnek tartja. 

 

A világ magyarsága is június 4-re készül 

Százéves a trianoni békediktátum, tízéves a nemzetpolitikai reneszánsz – ez alkalomból 

beszélgettünk Szilágyi Péter miniszteri biztossal. Egységes Kárpát-medencei térben 

egyesült újra a magyarság szellemi, gazdasági és közjogi értelemben is, és a diaszpórában 

élő két és fél millió honfitársunkat is sikerült újra egyesíteni – emelte ki az elmúlt évtized 

legkomolyabb eredményeit Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos, aki 

nagy előrelépésnek tartja, hogy – egy-két kivételtől eltekintve – nemzeti minimummá vált 

a külhoni magyarság támogatása. Szó esett a rázósabb témák – a Beneš-dekrétumok, a 

kettős állampolgárság vagy éppen a román elnök hungarofóbiája – kezelésérőls arról is, 

miként lehet megemlékezni a nemzeti összetartozás napjáról, évéről úgy, hogy a 

rendezvények nagy része a koronavírus áldozatául esett. „Az eredeti elképzelésünk az volt, 

hogy a történelmi eseményekre való emlékezés mellett az elmúlt évtizedek közösen elért 

magyar sikereit mutatjuk be, a legnagyobb eredményektől a legkisebb közösségekig, 

amivel az volt a célunk, hogy megmutassuk: a magyar nemzet az elmúlt évszázad minden 

viszontagságát képes volt túlélni, és ma erősebb, mint valaha. A programok jelentős részét 

azonban vagy el kellett halasztani, például augusztus 20-ára, vagy át kellett helyezni az 

online térbe” – mondta Szilágyi Péter. 

 

Ötezer lejes bírságot kapott Iohannis az „Erdély kiárusításáról” tett 
nyilatkozata miatt 

Ötezer lejes pénzbírsággal sújtotta Klaus Iohannis román államelnököt az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) az „Erdély kiárusításáról” tett nyilatkozata miatt. 

Az Asztalos Csaba vezette testület egy ellenszavazat mellett úgy ítélte meg, hogy az államfő 

kijelentése hátrányos megkülönböztetésnek minősül, és sérti az etnikai/nemzetiségi 

hovatartozáson alapuló emberi méltósághoz való jogot. Asztalos Csaba, a CNCD elnöke az 

MTI-nek elmondta: ilyen esetekben nem a bírság mértéke számít, hanem az a tény, hogy 
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egy állami intézmény megállapította a kihágást. „Joga van az államelnöknek fellépni 

minden olyan esetben, amikor az állam területi épsége és szuverenitása van veszélyben, de 

ezt úgy kell megtegye, hogy mellőzze a gyűlöletbeszédet” – jelentette ki a CNCD elnöke. A 

bukaresti elnöki hivatal a diszkriminációellenes tanács határozatára úgy reagált: Iohannis 

tudomásul vette a döntést. Az államelnök azonban „teljességgel politikainak” nevezte a 

bírságról szóló ítéletet, és megfellebbezi az erről szóló döntést a közigazgatási bíróságon. 

 

Nemzeti régiók polgári kezdeményezés: az SZNT szerint további fél 
évet kaptak az aláírásgyűjtésre  

A nemzeti régiók európai polgári kezdeményezését elindító Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) úgy értékeli: további fél évet kapott az aláírásgyűjtésre, és arra, hogy a 

kezdeményezés érvényességének második, területi feltételét is teljesítse. Az MTI-hez 

eljuttatott közleményében az SZNT az Európai Bizottság szerdai javaslatára reagált, amely 

szerint valamennyi folyamatban levő európai polgári kezdeményezés esetében 

hosszabbítsák meg fél évvel a támogató aláírások gyűjtését. A hosszabbítást amiatt kérték 

az érintettek, hogy a koronavírus-járvány, és az emiatt bevezetett korlátozások 

ellehetetlenítették a kezdeményezés népszerűsítését és a papír alapú aláírásgyűjtést. Az 

SZNT ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy a halasztás egy javaslat, amit az Európai 

Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is jóvá kell hagynia.  

 

Petíció indult Iohannis nemzetközi kitüntetésének visszavonásáért 

Állampolgári kezdeményezés indult annak megakadályozására, hogy Klaus Iohannis 

román államfő megkaphassa a Károly-díjat – közölte pénteken honlapján a Magyar 

Nemzet. A napilap cikke szerint a CitizenGo platformon indított kampány támogatókat 

toboroz, a kezdeményezők így tiltakoznának a román elnök kitüntetése ellen. A díjat 

ajándékozó német szervezet, az Internationaler Karlspreis zu Aachen alapítvány a 

„méltányosság, a kisebbségek védelme és a kulturális sokszínűség támogatása” miatt 

adományozná a kitüntetést Iohannisnak. A petíció kezdeményezői azonban úgy vélik, 

sajnos a díj odaítélése óta eltelt időszakban bebizonyosodott, hogy a román elnök 

nemhogy nagyon, de egyáltalán nem támogatja a kisebbségeket és a sokszínűséget. 

„...hanem a múlt század legsötétebb nacionalista irányzatait követi, így méltatlanná vált 

egy olyan díjra, melynek korábban II. János Pál és Ferenc pápa is kitüntetettje volt” – 

olvasható a petícióban. 
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A Beneš-dekrétumok még 75 év után is problémát okoznak 

Az állam a Beneš-dekrétumok alapján annak ellenére is elkobozná egy magánszemély 

földjét, hogy az európai emberjogi törvényszék kimondta, a szlovák bíróságok 

igazságtalanul jártak el a földtulajdonossal szemben. A vagyonelkobzás alapja, hogy az 

illető felmenői magyarok voltak. A szlovák igazságügyi minisztérium a honlapján 

nyilvánosságra hozott közleményében elismeri, hogy a strasbourgi székhelyű Emberi 

Jogok Európai Bírósága kedden elmarasztalta Szlovákiát, mert az Állami Erdőgazdaság a 

Beneš-dekrétumokra hivatkozva akar elkobozni egy magánszemély tulajdonában lévő 35 

hektárnyi erdőt. Fiala-Butora János, aki a jelen ügyben a magánszemély oldalán megbízott 

szakértőként vett részt, elmondta, az Emberi Jogok Európai Bíróságának döntése nyomán 

a szlovák kormánynak is lépnie kell. A jogász szerint az igazságügyi minisztériumnak a 

strasbourgi döntés nyomán elő kellene készítenie a nemzetközi törvényszék által kifogásolt 

szlovák jogi intézmény, a főügyészi felülvizsgálati kérelem megváltoztatására vonatkozó 

törvénymódosítást. Egy ilyen főügyészi beavatkozással tudták ugyanis elindítani a 

korábban már jogerős, a magántulajdon elkobzását elutasító bírósági döntések 

megváltoztatását. Fiala-Butora szerint az ügy arra is rávilágít, hogy a Beneš-dekrétumok 

még ma is problémát okoznak, hiszen ma is vagyonelkobzások hivatkozási alapjaként 

szolgálhatnak.  

 

Péntek reggeltől karantén-mentesen engedélyezik a szlovák 
állampolgárok belépését Magyarországra 

Újabb könnyítés történt a szlovák-magyar határon, miután a szlovák kormány lehetővé 

tette, hogy állampolgárai a karanténba vonulás kötelezettsége nélkül utazhassanak a 

szomszédos országokba legfeljebb 24 órás időtartamra, így Magyarországra is. Szijjártó 

Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, hogy mivel így lehetővé válik, hogy a határ 

mentén élő családok és közösségek tagjai újra találkozhassanak egymással, úgy döntöttek, 

hogy péntek reggeltől karantén-mentesen engedélyezik a szlovák állampolgárok belépését 

egy napra Magyarországra.  Emlékeztetett: Magyarországhoz hasonlóan Szlovákia is 

kifejezetten sikeresen kezelte a koronavírus-járványt, alacsonyan tudta tartani a 

fertőzöttek számát. Tekintettel a két ország közötti gazdasági kapcsolatokra, a 

teherforgalom mellett a munkavégzés céljából ingázóknak már korábban lehetővé tették a 

határátlépést - idézte fel a külügyminiszter. 

 

Életszerű, ambiciózus programmal indul a VMSZ a választásokon 

Egy életszerű, ambiciózus, de nem a valóságtól elrugaszkodott programmal indul a 

Vajdasági Magyar Szövetség az előttünk álló választásokon - nyilatkozta Pásztor István, a 
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párt elnöke a Közügyekben. A pártelnök azt követően érkezett a stúdióba, hogy a VMSZ 

átadta a szabadkai önkormányzati listáját is. Pásztor István hangsúlyozta: szeretnének 

nagyobb támogatást szerezni a városban. Céljuk, hogy a legjobb emberek menjenek be az 

önkormányzati ügyeket intézni, és a listájuk ilyen - magyarázta a pártelnök. Az elmúlt négy 

évben folyamatosan intézték a mindennapi ügyeket más szinteken is, erre szeretnének 

rámutatni a kampányidőszakban is - magyarázta Pásztor István. „Azt a programot 

szeretnénk továbbvinni, amit az elmúlt négy évben képviseltünk érintve mindazokat a 

fontos, a közösséget és annak egyéneit érintő kérdéseket, amik meghatározták és 

meghatározzák a jövőnket. Legyen szó az identitásmegőrzésről, infrastruktúra-

fejlesztésről, biztonságról, közbiztonságról, egészségügyről, mezőgazdaságról, 

gazdaságfejlesztésről. Mindezek a kérdések benne vannak: a környezetvédelemmel, az 

önkormányzatisággal, az autonómiával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy egy életszerű, 

ambiciózus, de nem a valóságtól elrugaszkodott program az, amit fölkínálunk választásra” 

– mondta. 

 

Lokálpatrióta programmal indul a VMSZ a szabadkai önkormányzati 
választásokon 

A VMSZ hétfő délben átadta Szabadka Város Választási Bizottságának a Vajdasági Magyar 

Szövetség-Pásztor István elnevezésű jelöltlistáját Szabadka Város Képviselő-testülete 

tagjainak megválasztására. A listát dr. Pásztor Bálint vezeti, aki elmondta: „erős 

önkormányzati listát sikerült összeállítanunk, ami azt jelenti, hogy Szabadka teljes 

területét lefedjük, a városi helyi közösségeket is lefedjük, illetve a kültéri településeket. 

Különböző hivatások képviselői szerepelnek a listán, olyan emberek, akik értik Szabadkát 

és fontos nekik Szabadka szellemisége, a város épített öröksége, fejlődése. Az a célunk, 

hogy olyan választási eredményeket érjünk el, ami lehetővé teszi, hogy ez a város ne a 

balkanizáció felé csússzon tovább, hanem azzá váljon, ami volt is az elmúlt évszázadokban, 

egy közép-európai város”. 

 

Korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország 
állampolgárai 

Hétfőn 10 órától korlátozás nélkül léphetik át a magyar-szerb határt a két ország 

állampolgárai - jelentette be Szijjártó Péter Röszkén. A külgazdasági és külügyminiszter 

Jadranka Joksimovic szerbiai integrációs miniszterrel, valamint Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével folytatott megbeszélését követően azt 

mondta, a szerb állampolgárok karanténkötelezettség nélkül beléphetnek Magyarországra, 

és magyar állampolgárok is így térhetnek vissza Szerbiából. A határ megnyitása 

lehetőséget biztosít arra, hogy a határ két oldalán élő családok és közösségek újra 

találkozhassanak egymással, valamint hozzájárul ahhoz, hogy a gazdasági kapcsolatok is új 

V
a
jd
a
sá

g
 



 

 

 

 

 

 
7 

lendületet kaphassanak - közölte a tárcavezető. Szijjártó Péter hangsúlyozta, Közép-

Európa országai az időben meghozott szigorú korlátozó intézkedéseknek köszönhetően 

végig kontroll alatt tudta tartani a vírus terjedését. A védekezés sikeréhez a 

személyforgalom korlátozása is hozzájárult. Az eredmények lehetővé teszik, hogy az élet és 

az egészség védelmének elsőbbséget adva visszatérjünk a normalitáshoz - fogalmazott a 

miniszter. A politikus kitér arra, a folytatódó vajdasági gazdaságfejlesztési program 

keretében 54 közepes és nagy projekt 6 milliárd forintos támogatását hagyta jóvá a magyar 

kormány.  

 

Zelenszkij kész találkozni Orbán Viktorral 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közölte, hogy kész találkozni Orbán Viktor 

miniszterelnökkel, és szeretne egy memorandumot aláírni vele a két ország közti vitás 

kérdések rendezéséről. „Mindenkinek tudnia kell az államnyelvet. Sokak számára az ukrán 

nem anyanyelv, mint például a beregszásziaknak, de nekik is tudniuk kell az ukrán nyelvet. 

Magyarországgal évek óta nincs kapcsolatunk, és éppen a történelmi örökség és a nyelvi 

kérdés miatt blokkolják az EU- és a NATO-tagságunkat” – idézte Zelenszkijt az 

Ukrajinszka Pravda hírportál. Zelenszkij elmondta, hogy kész „az alapvető fontosságú 

találkozóra” a magyar kormányfővel, amelyen szeretné, ha aláírnának egy mindenre 

kiterjedő memorandumot a biztonsági helyzetről, az egymás iránti tiszteletről, a 

történelem tiszteletben tartására vonatkozóan. „Egyelőre nem egyszerű a kapcsolatunk 

Magyarországgal, de úgy gondolom, hogy ezt a kérdést a közeljövőben megoldjuk” – tette 

hozzá az elnök. A hírportál emlékeztetett arra, hogy egy márciusban tett bejelentés szerint 

Orbán Viktor elfogadta a meghívást egy ukrajnai látogatásra. Az Ukrajinszka Pravda 

visszautalt arra is, hogy Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter február 

eleji kijevi látogatásakor megállapodtak egy Zelenszkij-Orbán találkozó feltételeiről. Akkor 

arról volt szó, hogy a csúcsszintű találkozót még megelőzi a két ország kormányközi 

együttműködési bizottságának ülése, amelyen elsősorban gazdasági kérdéseket vitatnak 

meg. 
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