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Megnyílt a Nemzeti Múzeum Trianon-kiállítása 

Szenvedő szerkezet – Hétköznapi Trianon címen vándorkiállítással, Összetartozás Éve 

elnevezéssel pedig kerítéstárlattal emlékezik a trianoni békeszerződés aláírásának századik 

évfordulójára a Magyar Nemzeti Múzeum. Trianon a nemzetellenesség és az 

identitásküzdelem lelki szinonimája a hazáját és nemzetét szerető minden magyar ember 

számára, immár egy évszázada – hangsúlyozta a kiállítások megnyitóján az Országgyűlés 

elnöke. Kövér László hozzátette: „Trianon nem pusztán egy lezáratlan múltbéli magyar 

történet, hanem egy jelenbeli és jövőbeni európai ügy is. Ugyanis napjainkban kivétel 

nélkül minden európai nemzetnek szembe kell néznie a létére törő nemzetellenességgel, az 

előttünk álló jövőben minden európai nemzetnek meg kell vívnia a maga 

identitásküzdelmét a fennmaradásáért” - fogalmazott. A kiállítás tárgyszerűen mutatja be 

a Trianonhoz vezető út mérföldköveit: a középkori idegen megszállásokban, háborús 

pusztításokban gyökerező magyar demográfiai hanyatlást, az első világháború után 

kiteljesedő európai geopolitikai változásokat, a háborús vereséget, a történelmi 

Magyarországon élő nemzeti közösségek önrendelkezési törekvéseit, a magyarság 

megfosztását nemzeti önrendelkezési jogától, valamint a legfontosabbat, a magyar 

önvédelmi képesség elvesztésének folyamatát – méltatta a tárlatot a házelnök.  

 

Márton Áron-szobrot avattak Kaposváron 

Felavatták Márton Áron (1896-1980), Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló 

római katolikus püspökének szobrát Kaposváron szombaton. Kövér László, az 

Országgyűlés elnöke a város Kossuth terén, Párkányi Raab Péter szobrászművész 

alkotásánál hangsúlyozta: Márton Áron ember- és nemzettársainak, híveinek reménységet 

nyújtott a reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, 

magyarságot a magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, és tetteivel 

visszaadta a szavak magyar értelmét, erkölcsi súlyát, valamint emberi hitelét. A házelnök 

szavai szerint a szoborállítás tisztelgés Erdély 20. századi lelki vezetője és székely szentje 

előtt, akit „az egyházjogi kánon még nem, de mi, az Istent, a hazát és a nemzetet szerető 

magyarok milliói a szívünkben már szentté avattunk, és akként tisztelünk”. 

 

Potápi: Megerősítik a külhoni magyar fiatalok felsőfokú művészeti 
képzését Pécsett 

A kormányzat partner abban, hogy a Pécsi Tudományegyetem művészeti kara az eddiginél 

komolyabb részt vállaljon a határon túl és a diaszpórában élő magyar fiatalok felsőfokú 

művészeti képzésében – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára. Potápi Árpád János a témában tartott megbeszélést követő sajtótájékoztatón 

rámutatott: Pécs a Dél-Dunántúl legjelentősebb egyetemvárosaként megkerülhetetlen, ha 
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a képzéseket szolgáló fejlesztésekről van szó. Felidézte, a kormányzat elmúlt tíz évben 

folytatott nemzetpolitikájának köszönhetően a Kárpát-medence ma már sok szempontból 

egységes, és fontosnak nevezte, hogy ez a jövőben az oktatás, ezen belül a felsőoktatás 

szempontjából is egyre inkább így legyen. Szili Katalin, a Kárpát-medencei 

autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki megbízott kiemelte, a PTE 

művészeti kara nyújtja a legösszetettebb művészeti oktatást vidéki viszonylatban, ezért 

törekedni kell arra, hogy minél több határon túli magyar fiatalnak tudjon képzéseket 

nyújtani, és hatékonyan végezhesse a diaszpórában élő tehetségek gondozását. 

 

Trianon-kislexikon jelent meg 

Trianon-kislexikon A-tól Z-ig címmel jelent meg Molnár Zsolt kötete, amelynek célja, hogy 

segítsen eligazodni az 1920-hoz vezető események és a hatásukra kialakult jelenségek 

útvesztőjében. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri 

biztosa a könyvbemutatón elmondta, hogy a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi 

Társasága és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda közös kiadványa a trianoni békeszerződés 

megkötésének 100. évfordulója alkalmából, a nemzeti összetartozás évében jelent meg. 

Mint kiemelte, ez az év az erős magyar közösségek éve is, a nemzetpolitikai államtitkárság 

tematikus éve, amelyben meg kívánják mutatni mindazokat a sikereket, eredményeket, 

amelyeket a magyarok elértek az elmúlt száz évben. „Száz évvel azt követően, hogy ezt a 

tragédiát ránk mérték, mi itt vagyunk, egyre erősebbek vagyunk, egyre jobban össze 

tudunk fogni, nemcsak az anyaországban, hanem a külhonban és a diaszpórában 

egyaránt” – hangsúlyozta. Elmondta: a kötet, amelyben több mint 800 címszó található, 

elsősorban iskolásoknak készült. Hiánypótló munkáról van szó, hiszen fontos, hogy 

minden fiatal tisztában legyen a múlttal, azzal, hogy mi történt a nemzettel az első 

világháború végén, 1920-ban, milyen veszteségeket szenvedtünk el és mindezek ellenére 

hol tartunk most – fogalmazott. 

 

Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát 

A magyar kormány 3,18 milliárd forintos beruházásával létesített székházat Lakiteleken, a 

Hungarikum Ligetben adták át. Lezsák Sándor, a Népfőiskolai Alapítvány elnöke – az 

Országgyűlés egyik fideszes alelnöke – a székházátadáson köszöntőjében elmondta: a 

kiemelt kormányzati beruházás hátterében a magyar költségvetés, az adófizető polgárok 

támogatása és jogos elvárása van. Ez az épület szolgálja „a magyar kultúra szent ügyét”, a 

Kárpát-medencei magyarok közösségi életét – tette hozzá. Az eseményen felolvasták 

Orbán Viktor köszöntőlevelét, amelyben a miniszterelnök a Nemzeti Művelődési Intézet 

legfontosabb feladataként említi, hogy helyi szinten segítsen a közösségeknek felismerni és 

megóvni saját értékeiket, bizonyítva, hogy virágzó kulturális élet a fővároson kívül is lehet. 

A történelmi jelentőségű helyszínen átadott új központ mostantól az országhatárokon 

átívelő összmagyar kultúra otthona is lesz – idézték Orbán Viktort. 
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Potápi: Jól szerepeltek a magyar jelöltek, fontos pozíciókat szerzett 
az RMDSZ 

Jól szerepeltek a magyar jelöltek, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

fontos pozíciókat szerzett a hétvégi romániai önkormányzati választásokon - közölte 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára szerdán 

Budapesten. Az államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet tanácskozásán úgy 

fogalmazott: "nagy győzelmet arattunk mi magyarok, közösen Erdélyben", jól szerepeltek a 

magyar jelöltek. Összegzése szerint ez biztos alapot teremt arra, hogy a december 6-ai 

országos választáson is meg tudjon az RMDSZ jelenni. Potápi Árpád János kiemelte 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök munkáját, aminek nagy szerepe volt abban, hogy a jelöltek 

sikeresen mérettessék meg magukat. Külön kiemelte a marosvásárhelyi győzelmet, és azt, 

hogy 20 év után ismét magyar polgármestere van a városnak. Ez a győzelem talán a 

legnagyobb, általa vissza lehet kapcsolni a várost az erdélyi magyar vérkeringésbe - 

vélekedett Potápi Árpád János. Megjegyezte: a szavazáson jelentős számban román 

szavazókat is sikerült megszólítani. Most az a feladat, hogy a decemberi választásokra 

koncentráljanak, és ott a legesélyesebb magyar jelölteket támogassák, hogy az RMDSZ 

parlamenti párt legyen, és adott esetben kormányzati pozícióba is tudjon kerülni - mondta 

a nemzetpolitikai államtitkár. 

 

Több polgármesteri széket szerzett meg az RMDSZ, mint négy évvel 
ezelőtt 

Növelte polgármesterei számát a vasárnap rendezett helyhatósági választáson az RMDSZ 

– jelentette be hétfő délutáni kolozsvári sajtótájékoztatóján Kelemen Hunor, a szövetség 

elnöke. A politikus elmondta: még nincsenek meg a végleges eredmények, de az alakulat 

máris 199 polgármesteri mandátumot szerzett, néggyel többet, mint négy évvel ezelőtt. 

Ehhez adódik hozzá az a 8-10 polgármesteri mandátum, amelyet az RMDSZ által 

támogatott függetlenek, köztük a marosvásárhelyi Soós Zoltán szereztek. Megjegyezte, a 

szövetség polgármesterei mögött általában nagyobb RMDSZ-es többség áll majd a helyi 

tanácsokban, mint négy évvel ezelőtt.  A polgármesteri címek mellett az RMDSZ 

önkormányzati képviselői mandátumainak számát is növelte, ezért Kelemen Hunor 

összességében jónak értékelte a szövetség választási szereplését. „Több helyen tudtuk 

emelni a helyi tanácsosaink számát, így erősebb és stabilabb önkormányzatokat 

vezethetünk” – állapította meg a szövetségi elnök. Néhány példát említve kiemelte, hogy 

Sepsiszentgyörgyön 15-ről 18-ra, Kézdivásárhelyen 11-ről 13-ra, Kovászna Megye 

Tanácsában 20-ról 22-re, Csíkszeredában 13-ról 15-re, Szatmárnémetiben 10-ről 12-re, 
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Szatmár Megye Tanácsában 13-ról 15-re tudta növelni önkormányzati képviselőnek számát 

az RMDSZ. Kelemen kitért arra is, hogy néhány román többségű településen az általa 

irányított alakulat jelöltje nyerte el a polgármesteri tisztséget.  

 

Az EMSZ tíz polgármesteri tisztséget szerzett  

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) tíz polgármesteri tisztséget szerzett a vasárnap 

tartott önkormányzati választásokon, és további három független jelöltet segített hozzá a 

választási győzelemhez - közölte hétfő délutáni nagyváradi sajtótájékoztatóján 

Csomortányi István, a szövetség társelnöke. Csomortányi István fontos sikernek tartja, 

hogy az EMSZ jelöltje szerezte meg a polgármesteri tisztséget több székelyföldi kistérségi 

központban. Megemlítette: Székelykeresztúron Koncz Hunor Jánost, Szentegyházán 

Lőrincz Csabát választották polgármesternek. A szövetség sikereként mutatta be azt is, 

hogy a hozzájuk köthető független jelöltet, Benedek Huszár Jánost választották Barót 

polgármesterévé. A politikus arra figyelmeztetett, hogy az EMSZ jelöltjei által szerzett 

mintegy 44 ezer és a Romániai RMDSZ által szerzett mintegy 340 ezer szavazat nem teszi 

ki a Romániában leadott összes szavazat öt százalékát. Ez szerinte azt is jelenti, hogy a 

magyar pártoknak össze kell fogniuk a december 6-i parlamenti választások előtt, ha nem 

akarják veszélyeztetni a bukaresti képviseletet.  

 

Ismét megszavazta a Iohannis által megfontolásra visszaküldött 
Trianon-törvényt a szenátus 

A bukaresti szenátus változatlan formában ismét megszavazta szerdán az államfő által 

megfontolásra visszaküldött Trianon-törvényt, amely ünnepnappá nyilvánítja június 4-ét, 

a – Magyarországot területe kétharmadától megfosztó – békeszerződés évfordulóját. Klaus 

Iohannis felülvizsgálati kérelmében azt kifogásolta, hogy a több szakértő és civil szervezet 

által bírált törvénytervezet autentikus és tartalmas közvita nélkül született, ezért a 

jogalkotási folyamat újrakezdésére, történészek, kutatók, a civil szféra bevonására kérte fel 

a parlamentet. Az elnök szerint Romániának EU-tagállamként nyitottnak kell lennie a 

párbeszédre, éretten kell kezelnie a megosztó témákat, és ebben nagyfokú felelősségük van 

az állami intézményeknek. A felsőház szerdán a szociáldemokrata (PSD) többség 76 

szavazatával – 52 ellenében – az elnök érveit elutasítva eredeti formájában küldte tovább a 

tervezetet a végső döntés meghozatalában illetékes képviselőháznak. Ezúttal nemcsak az 

RMDSZ ellenezte a Trianon-törvény ismételt elfogadását, hanem a kisebbségben 

kormányzó jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Mentsétek meg Romániát 

Szövetség (USR) is.  
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A Sapientia egyetem Bocskai-díjával tüntették ki Szili Katalint 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Bocskai-díjával tüntették ki 

szombaton Marosvásárhelyen Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, az Országgyűlés 

volt elnökét. Az egyetem közösségi oldalán élőben közvetített díjátadót az intézmény 

kapunyitásának a 20. évfordulóján tartották. A politikus köszönőbeszédében azt a nézetét 

hangoztatta, hogy nem szabad megengedni, hogy a pártpolitika megossza a magyarságot. 

Meg kell találni azt a nemzeti minimumot, amiért a különböző nézeteket vallók is együtt 

tudnak harcolni. Bocskai István erdélyi fejedelem végrendeletéből idézte: a magyarságnak 

semmi nagyobb erőssége nem lehet az egymás között való egyezségnél és szeretetnél”. Úgy 

vélte: kellenek a viták de néhány olyan dolognak is kell lennie a nemzeten belül, ami 

mindenkinek fontos. Az egyik alapkérdésnek a magyarság megmaradását tekintette, ennek 

pedig szerinte az a kulcsa, hogy milyen az egyetemek által nevelt magyar értelmiség. 

 

A Híd és az MKP is lobbizott a belügyben a kettős állampolgárság 
tiltásának eltörléséért 

Az egyesülési szándékának hangot adó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás 

megállapodott, hogy a belügyminisztérium által tervezett állampolgársági törvény 

módosítása kapcsán közösen lépnek fel. Az MKP képviselői az OĽaNO frakciójának 

tagjával, Ondrej Dostállal közösen készítettek a jogszabálytervezethez módosító javaslatot, 

a Híd pedig saját indítványt nyújtott be a minisztériumhoz. Dostál még augusztusban a 

szlovák állampolgárság elvétele ellen próbált fellépni. A kormány ugyanis módosítani 

szeretné a kettős állampolgárságot tiltó jogszabályt. A korábbi várakozásokkal ellentétben 

azonban nem engedélyeznék széles körben a kettős állampolgárságot, a továbbiakban is 

csak bizonyos kivételek esetében lenne erre lehetőség, illetve az ügyintézéssel járó 

adminisztrációt egyszerűsítenék. Dostál ezt elégtelennek tartja, ő, valamint a magyar 

pártok azt szeretnék, hogy a tiltás 2010-es bevezetése előtti állapot térjen vissza. A 

minisztérium a kormányprogramra hivatkozva elutasította ezt a javaslatot, így csak a 

huzamosabb ideig külföldön letelepedett szlovákiai személyek számára engedélyeznék a 

kettős állampolgárságot. 

 

Tarolt a VMSZ Magyarkanizsa Község helyi közösségi választásain 

Magyarkanizsa 9 helyi közösségében tartottak választásokat vasárnap. Habár egyéni 

jelöltek indultak a választók bizalmáért, valójában legtöbb helyen két politikai tömb közül 

választhattak az emberek: vagy a VMSZ által támogatott jelölteket választhatták, vagy a 
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Szerb Haladó Párt által preferált jelölteket azzal, hogy ez utóbbi csoportosulást erősítették 

az ellenzék jelöltjei is. A Vajdasági Magyar Szövetség kiütéses győzelmet aratott. „A VMSZ 

által támogatott jelöltek nagyon jó eredményeket értek el. 74 jelöltünk indult ezen a 

választáson 8 helyi közösségben, és a 74 jelöltből 70 kapta meg a választók támogatását. 

Minden helyi közösségben, ahol jelöltet indítottunk, meggyőző többséget sikerült 

szereznünk, s egy olyan helyzet állt elő, ami már nagyon régen volt, hiszen egységesen 

mindenhol VMSZ támogatású helyi közösségi vezetés jöhet létre” – számolt be az 

eredményekről Huzsvár Ervin, a VMSZ Magyarkanizsai Községi Szervezetének elnöke. 

 

Az anyaország támogatása Vajdaságnak 

Hatalmas beruházások zajlanak jelenleg is Szerbia és Magyarország között. Erről is beszélt 

a Pannon TV stúdiójában Potápi Árpád János. A magyar nemzetpolitikai államtitkár a 

szerb-magyar viszonyokról szólt. Elmondta: fontos fejlesztés a Szeged és Szabadka közötti 

vasút építése. Ettől azt remélik, hogy a gazdasági összefogás is erősödik Vajdaság és a 

magyarországi Dél-Alföld között. Potápi szerint ebbe az együttműködésbe Temesvár 

környékét is be kell kapcsolni. A magyar politikus az interjúban beszélt a szerb-magyar 

megbékélés fontosságáról, annak történelmi előzményeiről és arról is, hogy jelenleg a 

magyar kormány miként támogatja a vajdasági magyarságot. A beszélgetés második 

felében Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke beszél a szerb-magyar 

kapcsolatokról és a vajdasági magyarok helyzetéről. 

 

A kárpátaljai magyarság helyzetéről tartottak magyar–magyar 
online konferenciát 

Ukrajna és Kárpátalja a Covid-19 pandémia idején és a helyhatósági választások előtt 

címmel tartottak online konferenciát kárpátaljai magyar vezetők, európai parlamenti 

képviselők, vezető európai uniós és magyarországi politikusok részvételével, Bocskor 

Andrea fideszes kárpátaljai európai parlamenti képviselő szervezésében és moderálásával. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke a 

kárpátaljai járványhelyzet kapcsán emlékeztetett arra, hogy KMKSZ sietett először a 

megfelelő védőfelszerelés nélküli egészségügyi dolgozók segítségére nagyszabású gyűjtés 

szervevezésével, majd a szükséges anyagok és eszközök beszerzésével, ami 

visszhangtalanul maradt az ukrán médiában. Azt is jelezte, hogy a szomszédos országok 

közül Magyarország nyújtotta és nyújtja a legnagyobb támogatást Kárpátaljának a 

világjárvány idején. A közigazgatási reformról szólva a KMKSZ vezetője elmondta: az 

összességében hátrányos a kárpátaljai magyarságra nézve, már csak azért is, mert a 

településtársulások kialakításával sok értelmiségi állás megszűnik, s nem utolsó sorban 
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csökken a magyarság aránya az új közigazgatási egységekben, így a Beregszászi járásban is 

kisebbségbe szorulnak a magyarok. A közelgő helyhatósági választásokról szólva 

Brenzovics László azt emelte ki, hogy kiforratlan az új választójogi törvény, ezért sok a 

bizonytalanság. Megmaradtak a legkomolyabb régi problémák is – folytatta –, így a 

választókerületek önkényes kialakítása és a szavazatvásárlás. Rendkívül fontosnak 

mondta, hogy mindenki menjen el szavazni, a külföldön dolgozók is lehetőleg jöjjenek 

haza a voksolásra, mert igen nagy a tét, hogy megmarad-e a hatékony magyar 

érdekképviselet. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség (KMPSZ) és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke arra emlékeztetett, hogy Volodimir 

Zelenszkij elnökké választása óta visszalépések történtek a kisebbségek jogainak 

biztosítása terén, különös tekintettel az anyanyelvű oktatáshoz fűződő jogokra. A helyzet 

szerinte odáig fajult, hogy immár nem csak a megfelelő állami támogatás hiányzik a 

kárpátaljai magyar oktatási intézmények esetében, hanem elkezdték hatóságilag vegzálni 

az anyaországi támogatásokat célba juttató szervezeteket, és alattomos módon, különböző 

trükkökkel megpróbálják ellehetetleníteni a magyar főiskola működését is. Fontosnak 

nevezte, hogy Ukrajnában ismerjék el őshonos kisebbségnek a kárpátaljai magyarságot, 

hogy megkaphassa azokat a jogokat, amelyeket a krími tatároknak biztosítanak. 

 

Potápi: Az erős érdekképviselet a kárpátaljai magyarság 
megmaradásának garanciája 

Az erős érdekképviselet a kárpátaljai magyarság megmaradásának garanciája, és az 

anyaország támogatása nemcsak az ottani magyarságot segíti, hanem nemzetiségtől 

függetlenül minden ukrán állampolgárt érint a térségben – erről Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára beszélt az „Ukrajna és Kárpátalja a Covid-

19 pandémia idején és a helyhatósági választások előtt” címmel rendezett online 

konferencián. Közölte: az elmúlt egy évtized úgy telt el, hogy Kárpátalján a nemzetiségi 

jogok területén folyamatos visszalépés tapasztalható. Potápi Árpád János hangsúlyozta: 

hiábavalóak voltak a várakozások, nem érzékelhető pozitív változás a kisebbségi jogok 

területén. Bár a különböző kulturális, oktatási és gazdasági programok zajlanak, de a 

kárpátaljai lebonyolító szervezeteket gyakran „vegzálják”, működésüket próbálják 

ellehetetleníteni. Az államtitkár megállapította: Ukrajna szakított azzal a közel évtizedes 

gyakorlattal, amely elnéző a nemzetiségekkel, egyértelműen arra törekszik, hogy magát 

nemzetállamként határozza meg. Ez nem jó senkinek, Ukrajnának és az ott élő 

nemzetiségeknek sem – mondta. 
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Adománygyűjtést indított a kárpátaljai rászorulóknak az 
Ökumenikus Segélyszervezet 

A kárpátaljaiaknak idén még nagyobb szüksége van a támogatásra a járvány miatt – 

mondta Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója az adománygyűjtés 

elindítása alkalmából tartott sajtótájékoztatón Budapesten csütörtökön. Lehel László 

elmondta, hogy míg a korábbi években elsősorban az ukrajnai háborús események 

indokolták az adománygyűjtést, idén főként a koronavírus-járvány és a határzár nehezíti a 

kárpátaljaiak életét. Egyes szektorok – például vendéglátás, turizmus – ellehetetlenültek, 

sokan elvesztették a munkájukat. A segélyszervezet elsősorban téli tüzelővel és 

élelmiszerrel támogatja a nagycsaládosakat, időseket, munkájukat elvesztőket, továbbá 

hozzájárul gyermekek gondozásához, fejlesztéséhez, összesen több mint tízezer emberhez 

eljuttatva az anyaország segítségét. A kormány egészségügyi eszközökkel, 50 

lélegeztőgéppel támogatta a kárpátaljai magyarságot, ezek szétosztását és beüzemelését 

koordinálják a segélyszervezet munkatársai. A Megyei Jogú Városok Szövetsége (MJVSZ) 

30 millió forinttal segíti a rászorultakat Kárpátalján, csütörtöktől pedig elindul a lakossági 

adománygyűjtés – mondta a segélyszervezet vezetője. 

 

Horvátország és Magyarország közös kulturális örökségét bemutató 
páratlan kiállítás nyílt Zágrábban 

Ars et virtus – Horvátország-Magyarország – 800 év közös kulturális öröksége címmel 

nyílt kiállítás múlt csütörtökön Zágrábban a Magyar Nemzeti Múzeum és a Klovićevi Dvori 

Galéria közös rendezésében. „Csak úgy vagyunk képesek közös jövőt építeni, ha tisztában 

vagyunk közös múltunkkal, mert a jövő a múltban fogant meg” – fogalmazott a megnyitón 

Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, hozzátéve, hogy a tárlat mérföldkő ebben 

a folyamatban. A magyar tárcavezető Nina Obuljen Koržinek horvát kulturális miniszterrel 

közösen nyitotta meg a kiállítást. A maga nemében páratlan és hiánypótló kiállítás azért 

jött létre, hogy bemutassa, milyen volt a magyar és a horvát nép viszonya, hogyan hatott 

egymás kultúrájára, művelődésére, hagyományaira a két nemzet, és hogyan forrt össze ez 

az általában testvéri sorsközösség abban a 800 évben, amikor a két állam egymással 

egységben, a Szent Korona egyesítő égisze alatt létezett. A megnyitón több magas rangú 

vendég, diplomata mellett részt vett Andrej Plenković miniszterelnök és Gordan Grlić 

Radman külügyminiszter is, valamint a horvát szábor elnökének, Gordan Jandrokovićnak 

a küldöttjeként Jankovics Róbert, horvátországi magyar parlamenti képviselő. 
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