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Babacsomag a külhoni újszülötteknek 

Idén is babacsomaggal ajándékozza meg a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága azokat a külhoni kisgyermekes családokat, akiknél újszülött érkezett 

2019-ben vagy 2020-ban, és a szülők igényelték a 2018 óta a határon túli magyarság 

számára is elérhető anyasági támogatást. Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára közösségi oldalán videóüzenetben jelentette be, 

hogy a tavaly után idén is folytatódik a program. Ismertette: míg tavaly 6600, idén már 10 

ezer csomagot osztanak szét a határon túli magyar kisgyermekes családok között. Úgy 

fogalmazott: örömteli hír, hogy egyre több ilyen csomagra van szükség. A csomag egyebek 

között babatakarót, textilpelenkát, rágható könyvet és babapárnát tartalmaz. Ez a csomag 

nemcsak kedvesség a magyar kormány részéről, hanem olyan hasznos dolgokat tartalmaz, 

amelyek minden kisgyermekes családban jól jöhetnek – emelte ki. 

 

Potápi: nemzetpolitikai szempontból az elmúlt tíz év történelmi 
jelentőségű volt 

Nemzetpolitikai szempontból az elmúlt tíz évet történelmi jelentőségűnek nevezte a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára az M1 aktuális csatornán hétfő este. Potápi 

Árpád Jánost azzal kapcsolatban kérdezték, hogy csütörtökön rendezik meg - a 

koronavírus-járvány miatt online - a Magyar Állandó Értekezletet (Máért) és a Magyar 

Diaszpóra Tanács ülését. Az államtitkár elmondta: a Máért a legfontosabb határon túli 

magyar politikai pártok, illetve szervezetek, továbbá a magyar parlamenti pártok 

képviselőinek részvételével ülésezik, az első tanácskozást 1999-ben tartották. A csütörtöki 

online rendezvényen minden régióból egy képviselő szólal majd fel, hogy értékelje az évet 

és megfogalmazza a következő esztendő céljait. Potápi Árpád János felhívta a figyelmet 

arra, hogy idén van a nemzeti összetartozás éve. "Száz éve fogadták el a gyalázatos trianoni 

békediktátumot" - mondta az államtitkár, kiemelve: meg kell emlékezni a száz évvel 

ezelőtti eseményekről és az elmúlt száz évről. Meg kell emlékezni az elmúlt tíz év 

kormányzásáról és az elmúlt tíz évben elért nemzetpolitikai sikerekről is - tette hozzá. 

 

Iohannis aláírta, román ünnepnappá vált a trianoni békeszerződés 
évfordulója 

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amely a trianoni szerződés napjává 
nyilvánítja június 4-ét Romániában – közölte szerdán a bukaresti elnöki hivatal. A 
jogszabály szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő 
rendezvényeket tartanak, amihez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési 
támogatást nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, 
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oktatási, kulturális rendezvényekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. 
A kormánynak és a helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én 
kitűzzék a köztereken Románia nemzeti lobogóját. A törvényjavaslatot a román 
diplomáciát 2012 és 2014 között irányító Titus Corlățean szociáldemokrata (PSD) szenátor 
terjesztette a parlament elé, amely május 13-án nagy többséggel – 21 ellenszavazattal és 25 
tartózkodással – szavazta meg, hogy Romániában hivatalos ünneppé váljon az első 
világháborút lezáró, Magyarországot területe kétharmadától megfosztó békediktátum 
évfordulója. A tervezet képviselőházi vitája során Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy 
értékelte: teljesen haszontalan, a román többség hatalmát fitogtató és eképp bűntudatáról 
árulkodó törvényről van szó. Ami száz évvel ezelőtt történt, az a román nemzetnek 
érthetően nagy örömet szerez, a magyar nemzet és a romániai magyarok számára óriási 
veszteség, és ezt a tényt a román parlament által hozott Trianon-törvény sem tudja 
megváltoztatni – mutatott rá az RMDSZ elnöke. 

 

Potápi: Megdöbbentő Trianon évfordulójának romániai 
ünnepnappá nyilvánítása 

A szerdán kihirdetett romániai törvény, amelynek értelmében a trianoni békeszerződés 
évfordulója a jövőben hivatalos ünnepnappá válik Romániában, mélységesen sértő 
nemcsak az erdélyi, hanem az összmagyarság számára - írja közleményében Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. „Megdöbbentő és elszomorító, hogy egy 
világjárvány kellős közepén egy EU-s tagállam azzal van elfoglalva, hogy egy olyan 
törvényt hozzon, amely sárba tiporja a területén élő legnagyobb nemzeti közösség jogait” - 
fogalmaz az államtitkár.  Potápi kiemelte, „egy nemzeti közösség tagjait arra kényszeríteni, 
hogy megünnepeljék a saját történelmük leggyászosabb napját, nem csak nem EU-
konform, hanem egyben óriási tiszteletlenség is a közösség tagjaival szemben”. Az 
államtitkár szerint ez a lépés semmi másra nem jó, mint hogy felesleges ellentéteket 
szítson az ország területén élő nemzetiségek között. 

 

EMSZ: Trianon évfordulója számunkra gyásznap 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) társelnökei közös nyilatkozatban nyomatékosították, 
hogy június 4-ét a trianoni békediktátum aláírásának napját gyásznapnak tekintik, és 
bármit is ír elő az évforduló megünnepléséről szóló román törvény,  szövetség nem vesz 
részt évfordulós rendezvényeken. Csomortányi István és Mezei János az MTI-hez 
pénteken eljuttatott nyilatkozatban arra reagáltak, hogy Klaus Iohannis román elnök 
szerdán kihirdette a június 4-ét romániai ünnepnappá nyilvánító törvényt. A jogszabály 
szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket 
tartanak, amihez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást 
nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális 
rendezvényekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. A kormánynak és a 
helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken 
Románia nemzeti lobogóját. 
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Kelemen Hunor: nem minden áron, de cél a kormányzati részvétel  

Nem feltételek nélkül és nem mindenkivel, de valóban szeretne kormányra kerülni az 
RMDSZ Romániában – jelentette ki szombaton az InfoRádiónak Kelemen Hunor. A 
szövetségi elnök arra a lapértesülésre reagált, hogy az RMDSZ nem elégszik meg 
államtitkári tisztségekkel, hanem miniszterekkel is részt akar venni a Nemzeti Liberális 
Párttal (PNL) közösen alakítandó kormányban a december 6-i parlamenti választások 
után. „Nem szégyen az, ha egy politikus kormányozni akar, ez a politika egyik velejárója”, 
kell ahhoz, hogy egy párt a programját megvalósítsa – jelentette ki Kelemen Hunor. 
Közlése szerint az RMDSZ olyan helyzetet szeretne, hogy megkerülhetetlenek legyen a 
parlamentben és kormányzati tényezőként próbálja a programját megvalósítani. „Hogy 
erre lehetőség lesz-e december 6-a után, nem tudom. Ha ki lehet alakítani egy olyan 
kormányprogramot és egy olyan többséget, ahol a romániai magyar közösség érdekeit 
képviselve egyről a kettőre jutunk, beleértve a román-magyar kapcsolatokat is országon 
belül és a két ország között, akkor a kormányzati eszközt nem fogjuk elutasítani” – 
jelentette ki a szövetségi elnök.  

 

Az MKP adhatja az egységes felvidéki magyar párt elnökét 

Az MKP vezetője, Forró Krisztián szerint, a Híddal és az Összefogással folytatott egyesülési 
tárgyalásokon az utóbbi két pártnak nem volt ellenére, hogy a közös politikai szubjektum 
elnökét az MKP adja. A Híd vezetője, Sólymos László szerint nem ezen múlik az egyezség, 
az Összefogás elnöke, Mózes Szabolcs pedig úgy nyilatkozott, nem a pozíciók elosztása a 
fontos. A három párt vezetői csütörtökön is tárgyalóasztalhoz ültek. „Úgy érzem, hogy az 
egységgel kapcsolatban történtek előrelépések” – mondta Forró, azzal, hogy lényegi 
eredményről van szó, amit a következő hetekben a három párt elnöke közös 
sajtótájékoztatón mutat majd be. Arról azonban, hogy mi ez az előrelépés, nem árult el 
részleteket. A három párt vezetői még augusztusban írtak alá egy szándéknyilatkozatot az 
egyesülésről. Forró megerősítette azt az információt, mi szerint az MKP a közös párt 
döntéshozó testületeiben 50 százalékos arányban szeretne részt venni. Így gyakorlatilag a 
másik két párt nem tudná leszavazni, de a fontos döntésekhez szüksége lenne a Híd, vagy 
az Összefogás, esetleg mindkettő támogatására. Az MKP elnöke elmondta, azzal 
kapcsolatban, hogy a közös politikai formáció döntéshozó szerveiben a három szereplő 
milyen arányban képviseltesse magát, nincs terítéken, hogy előválasztást tartsanak. 

 

Pásztor István: Az emberek biztonsága az elsődleges 

A Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt pénteken írta alá a koalíciós 
megállapodást. A magyar pártnak hét államtitkári hely jutott, ebből három pozícióra olyan 
személyeket javasol Pásztor István, akik eddig is ezt a posztot töltötték be. Eszerint Juhász 
Attila a mezőgazdasági, Vicsek Annamária az oktatási, valamint Vickó Ferenc az 
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egészségügyi minisztériumban kapna újbóli megbízatást. A másik négy minisztérium 
újnak számít - magyarázta a VMSZ elnöke Közügyek című műsorunkban. Építésügyi 
államtitkárnak Lálity Urbán Emesét, igazságügyinek Nyilas Mihályt, míg 
környezetvédelmi államtitkárnak Jaksa Róbertet, pénzügyinek pedig Kerekes Józsefet 
javasolják a posztra. 

 

Pásztor István: A VMSZ elégedett a koalíciós megállapodással 

Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda műsorában ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar 
Szövetség elnöke nyilatkozott a VMSZ és a Szerb Haladó Párt koalíciós megállapodásáról. 
Pásztor István elmondta, az együttműködés eddigi bevált formájának a folytatását jelenti, 
így is felfogható ennek a koalíciós megállapodásnak az aláírása, ugyanis ciklusokra 
átnyúlóan minden egyes választást követően koalíciós megállapodásban definiálták azokat 
a prioritásokat, amelyek az együtt gondolkodásnak, az együtt cselekvésnek a közös 
halmazát jelentik. „Elsősorban azokból a prioritásokból kiindulva, amik a mi választási 
programunknak a gerincét képezik. Ilyen szempontból úgy is fel lehet fogni ezt a 
megállapodást, hogy ezzel a Vajdasági Magyar Szövetség választási prioritásai 
beemelődtek a kormány programjába. A koalíciós megállapodás végül is mindazokat a 
témákat tartalmazza, amelyek a mindennapjaink szempontjából fontosak, nemcsak 
kisebbségi ügyekben, hanem úgy általában. Kilenc pontban foglaltuk a prioritások sorát: 
ez az európai integráció kérdése, a Vajdasággal kapcsolatos hatásköri pénzelési kérdések, 
az infrastruktúra fejlesztésének az ügye, a mezőgazdaság kérdése, a kisebbségi ügyek 
kérdése, az egészségügy kérdései, a szociális védelem kérdései, az önkormányzatiság ügyei, 
illetve a migráció és a belbiztonság, valamint a biztonság kérdésköre” – mondta Pásztor 
István. 

 

Folytatódik Szerbia és Magyarország parlamenti szintű 
együttműködése 

Ivica Dačić, a szerb köztársasági parlament elnöke ma fogadta Pintér Attilát, 

Magyarország szerbiai nagykövetét. A hivatalos közlemény szerint Pintér Attila köszönetet 

mondott Dačićnak a kiváló együttműködésért, amit külügyminiszterként mutatott, és sok 

sikert kívánt az új pozícióhoz, hangsúlyozva, biztos benne, hogy Szerbia és Magyarország 

sikeres együttműködése folytatódni fog. A magyar nagykövet átadta a budapesti 

országgyűlés elnökének gratulációját is, elárulva, Magyarország kész parlamenti szinten is 

előrébb vinni a két ország kétoldalú kapcsolatát. Ivica Dačić köszönetet mondott, majd 

kifejtette, a sokéves diplomáciai tapasztalatát is felhasználva, az új pozícióján is Szerbia és 

Magyarország baráti viszonyának ápolásán fog dolgozni. Tájékoztatta Pintért, hogy a szerb 

parlamentben megalakították a Magyarország baráti csoportot, amivel megnyitották a 

lehetőséget az együttműködés előtt. 
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A málenkij robot áldozataira emlékeztek 

Beregszászban a Széna téren található emlékműnél helyezték el koszorúikat és tették 

tiszteletüket a megjelentek azok előtt, akiket 76 évvel ezelőtt, úgynevezett háromnapos 

helyreállító munka címen hurcoltak el. Idén a karanténkorlátozások miatt a Pro Cultura 

Subcarpathica szervezésében csendes koszorúzással emlékeztek meg az elhurcolt férfiakról 

november 19-én. Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke 

elmondta, hogy az immár egy évtizede, ilyenkor megtartott hagyományos ökumenikus 

istentisztelet, ahol elhangzik a Beregszászból több mint 300 elhurcolt férfinak a neve, a 

korlátozások miatt idén sem marad el, hanem online formában valósul meg a helyi 

lelkészek közreműködésével. Emellett Kárpát-medence-szerte lehetősége lesz 

mindenkinek virtuális gyertyagyújtással leróni tiszteletét az ártatlanul meghurcolt 

áldozatok előtt egészen december 1-ig. Hasonlóan a beregszászi megemlékezéshez 

november 19-én Szolyván is szűk körű csendes koszorúzással és főhajtással emlékeztek 

meg az 1944 novemberében elhurcolt ártatlan áldozatokról a Szolyvai Emlékparkban. 

Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke a megemlékezésen 

elmondta, hogy az egész Kárpát-medencében először Kárpátalján lobbant fel igazán elmei 

erővel az ártatlanul elhurcoltakat megilletett tisztelet megadása már az 1980-as évek 

végétől kezdődően. 
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