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Potápi: a fiatalok már egységes magyar nemzetben gondolkodnak 

Több mint százezer anyaországi és külhoni középiskolás vett részt a Határtalanul program 
online középiskolai vetélkedőjének első fordulójában, az eredmények azt jelzik, hogy a 
fiatalok már egységes magyar nemzetben gondolkodnak – közölte a Miniszterelnökség, 
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Az eddigi eredmények alapján 
292 osztály, mintegy 8800 fiatal jutott be a vetélkedő középdöntőibe. Budapestről 48, 
Magyarország más területeiről 155, Erdélyből 30, Felvidékről 23, a Vajdaságból 16, 
Kárpátaljáról 18, Horvátországból és a diaszpórából pedig 1-1 csapat került a legjobbak 
közé. A versenyen külhoni és anyaországi középiskolai osztályok mérik össze tudásukat 
történelemi, irodalmi, földrajzi, néprajzi kérdésekből, amelyekből a Kárpát-medence 
magyarlakta területeit is közelebbről megismerhetik. A legjobb osztály egymillió forint 
pénzjutalmat kap, de a fődíjon kívül is több mint ezer díjat és ajándékot oszt ki a 
nemzetpolitikai államtitkárság a legügyesebb versenyzők között. Potápi Árpád János 
emlékeztetett: a 2010-ben indított Határtalanul program célja, hogy valamennyi 
közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer, az állam támogatásával eljusson a 
szomszédos országok magyarlakta területeire. Mivel a járványhelyzet miatt az 
osztálykirándulások most szünetelnek, az online térben szeretnék összekötni a 
magyarországi és külhoni fiatalokat, akik a játékon keresztül nemcsak a tudásukat bővítik, 
hanem lehetőségük van az ismerkedésre, a kapcsolatok építésére is – hangsúlyozta. 

 

Szilágyi Péter: minden magyar számíthat a magyar kormányra 

Minden magyar számíthat a magyar kormányra – jelentette ki a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa a Magyar Népfőiskolai Collegium Virtuális 
nemzetegyesítés című online konferenciáján. Szilágyi Péter az eseményen az elmúlt tíz év 
nemzetpolitikájáról és a nemzeti újrakezdés éve tervezett programjairól tartott előadást. A 
miniszteri biztos abban kiemelte, hogy a Fidesz-KDNP kormány nehéz örökséget kapott 
2010-ben: „leépített nemzetpolitikai intézményrendszer, magukra hagyott külhoni magyar 
közösségek, bizalmatlanság a külhoni és az anyaországi magyarok között – köszönhetően, 
többek között, a 2004. december 5-i szégyenletes népszavazásnak.” Hozzátette: 2010-ben 
mind a politikai szándék, mind a politikai felhatalmazás megvolt arra, hogy a 
nemzetpolitikát az őt megillető helyre helyezzék, így a nemzetpolitikai államtitkárság 
létrejöttével azóta külön kormányzati egység foglalkozik a területtel. Úgy fogalmazott, nem 
határokban, hanem nemzetben gondolkozunk. Ezt jelzi a kiválóan működő 
nemzetpolitikai intézményrendszer, a nagyságrendileg megnövelt támogatások és 
rendszerszintű programok. „Támogatásaink minden magyarlakta településre, minden 
közösségbe eljutottak a Kárpát-medencében” – jelezte. A kormánypárti politikus 
hangsúlyozta: a három legfontosabb nemzetpolitikai cél továbbra is az identitás megőrzése 
és erősítése, a gazdaságfejlesztés és a családok támogatása. 
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Erdély kiárusítása: Kelemen Hunor szerint csupán a PNL–PSD-csata 
része volt Klaus Iohannis kijelentése 

A Nemzeti Liberális Párt (PNL) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) közötti „politikai 
csatározás részét” képezték Klaus Iohannis államelnöknek a 2020 áprilisában az RMDSZ-
re és Erdélyre vonatkozó kijelentései – véli Kelemen Hunor kormányfő-helyettes, az 
RMDSZ-elnöke, aki szerint az államfő tudta, hogy „semmiféle titkos szövetkezés nem 
létezett”. „Semmiféle titkos szövetkezés nem volt, és ezt Iohannis államelnök is tudta. (...) 
Beszéltem Iohannis elnökkel, és a jövőbe nézünk. Ez nem jelenti azt, hogy a múlt 
elfelejtődik, mintha mi sem történt volna, de jelenleg az a fontos, hogy lássuk, mit 
tehetünk együtt, ebben a koalícióban az országért. Tavaly még dilemmában voltam azt 
illetően, hogy Iohannis elnök kijelentése a PNL és a PSD között zajló politikai harc részét 
képezte-e, vagy pedig paradigmaváltás volt. Ma már elmondhatom, hogy véleményem 
szerint a politikai harc része volt, semmi több” – jelentette ki vasárnap Kelemen a Prima 
TV műsorában. Arra a kérdésre, hogy hogyan lett mégis a szövetség Klaus Iohannis 
államelnök partnere az elnöknek az RMDSZ-re és Erdélyre vonatkozó tavalyi kijelentéseit 
követően, Kelemen azt válaszolta, hogy az általa vezetett alakulat nem akar részt venni a 
román pártok között zajló háborúban, és ő bízik abban, hogy a jövőben hasonló dolgok 
nem fognak megismétlődni. 

 

Szijjártó: remélhetőleg egyszer megoldódik a kettős állampolgárság 
kérdése Szlovákiában 

Egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy nem sikerül biztosítani a kettős állampolgárság 
lehetőségét Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre a kérdésre is megszületik a 
megoldás – jelentette ki szerdai révkomáromi látogatását követően a külgazdasági és 
külügyminiszter. Szijjártó Péter leszögezte: Magyarország számára Szlovákia stratégiai 
partner, a két ország kapcsolatrendszerében pedig nagyon fontos szerepet tölt be a 
felvidéki magyarság, amelynek képviselőivel ezért a kormány rendszeresen konzultál az 
őket érintő legfontosabb ügyekről. Mint mondta, a közös sikertörténetek megerősíthetik a 
felek közötti bizalmi alapot, ami lehetőséget teremt a kényesebb kérdések megvitatására 
is, mint például a kettős állampolgárság ügye. Rámutatott, egyelőre sajnos úgy tűnik, hogy 
nem sikerül biztosítani a kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, pedig szerinte 
nem kellene félni ettől az Európa-szerte létező jogintézménytől. Mindenesetre reményét 
fejezte ki, hogy előbb-utóbb lesz megoldás erre az ügyre is. „Szeretnénk ezt a kérdést 
értelmesen, a kölcsönös tisztelet talaján állva megvitatni, nem engedve a provokációknak” 
– hangsúlyozta, elfogadhatatlannak nevezve a magyarokat felforgató, destabilizáló 
elemként feltüntető nyilatkozatokat. Kiemelte, nem szabad felülni a provokációknak, és 
leszögezte, semmiképp nem szeretné, ha „visszatérne az a szégyenteljes helyzet, amikor 
gyakorlatilag nem volt kommunikáció közvetlenül a két ország kormánya között”. Emellett 
az idei szlovákiai népszámláláson való részvételre, illetve azon magyarságuk feltüntetésére 
kérte a felvidéki magyarokat. 
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Bekérették a pozsonyi magyar nagykövetet 

Bekérették a szlovák külügyminisztériumba Magyarország pozsonyi nagykövetét, hogy 
adjon magyarázatot Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai révkomáromi 
látogatására. Szijjártó Péter Révkomáromban, miután szlovákiai magyar politikusokkal és 
a helyi polgármesterrel találkozott, azt mondta, hogy eddig nem sikerült biztosítani a 
kettős állampolgárság lehetőségét Szlovákiában, de remélhetőleg egyszer erre is 
megszületik a megoldás. Ivan Korcok szlovák külügyminiszter azt mondta: Szlovákiának 
érdeke a jó kapcsolatok fenntartása Magyarországgal, de elutasítja a beavatkozást az 
ország belügyeibe. „Ez nem megfelelő módja a szomszédsági kapcsolatok fejlesztésének” – 
jegyezte meg a révkomáromi tárgyalások kapcsán. Pozsony magyarázatot vár Szijjártó 
Péternek a szlovák állampolgársági törvénnyel kapcsolatos révkomáromi eljárására – 
közölte Juraj Tomaga, szlovák külügyi szóvivő. Szijjártó Péter „a hétvégén tárgyalásokat 
kért tőlem az állampolgársági törvény módosításáról. Ezt határozottan elutasítottam, mert 
ez kizárólag a mi szlovákiai ügyünk, és arra kértem, tartózkodjon ettől, mivel nálunk még 
nem zárult le a törvényalkotási folyamat” – írta Ivan Korcok egy bejegyzésében. Ivan 
Korcok szerint a probléma 2010 májusában keletkezett, amikor Magyarország olyan 
törvényt fogadott el, amely „szándékosan etnikai alapon növeli külföldön élő 
állampolgárainak számát”. 

 

Matovic köszönetet mondott Magyarországnak az orosz vakcina 
beszerzéséhez nyújtott segítségért 

Igor Matovic szlovák miniszterelnök pénteken nyilvánosan köszönetet mondott 
Magyarországnak, hogy segítséget nyújtott Szlovákiának a koronavírus elleni Szputnyik V 
orosz oltóanyag beszerzéséhez. „Szeretném nyilvánosan megköszönni Szijjártó Péter 
magyar külügyminiszternek azt a nagy segítséget, amelyet a kétmillió Szputnyik V vakcina 
beszerzéséhez nyújtott Szlovákia népe számára” – írta Matovic a Facebook-oldalán 
közzétett bejegyzésében. A kormányfő szerint Szijjártó Péter tettekkel bizonyította, hogy 
Szlovákia barátja, ezért nem tetszik neki, miért is terjesztik bizonyos személyek 
Szlovákiában ennek az ellenkezőjét. A szlovák kormányfőt magyar partnere, Orbán Viktor 
küldte Szijjártóhoz, aki azután megadta neki a kapcsolatot az orosz gazdasági 
miniszterhez. „Nagy köszönet illeti ezért, és nem ócsárlás” – szögezte le Matovic. „Ezt 
követően már egyedül tárgyaltam, Péter a tárgyalásokon nem volt jelen, de az elsődleges 
segítség tőle jött” – tette hozzá a szlovák kormányfő. Viszonyom a magyar 
külügyminiszterrel és a kormányfővel is „eléggé közvetlen ahhoz, hogy bármikor tárgyalni 
tudjunk olyan nehéz témákról is, mint a kettős állampolgárság” – zárta bejegyzését Igor 
Matovic.
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Kiss Nándor a parlamentben: A kulturális infrastruktúra fejlesztése 
elengedhetetlen 

Elkezdődött a szerbiai köztársasági parlament tavaszi ülésszaka. A képviselők egyebek 

között arról a törvényjavaslatról is egyeztettek, amely megerősít egy kölcsön felvételéről 

szóló egyezményt Szerbia és az Európa Tanács Fejlesztési Bankja között a kulturális 

infrastruktúra fejlesztésére vonatkozóan. A javaslat kapcsán Kiss Nándor, a Vajdasági 

Magyar Szövetség köztársasági parlamenti képviselője elmondta, pártja támogatja a 

javaslatot, ugyanis a színházak, mozik, könyvtárak felújítása, fejlesztése a társadalom 

közös érdeke. Hozzátette, a frakció úgy látja, a kulturális infrastruktúra fejlesztése 

elengedhetetlen, a szolgáltatások javítása, fejlesztése a polgárok szempontjából, de például 

a turizmus miatt is fontos. Kiss Nándor arról is beszélt, hogy a VMSZ számára kiemelten 

fontos a Szabadkai Népszínház épületének felújítása, amelynek folyamata az elmúlt 

időszakban felgyorsult, és mint mondta, örömükre szolgál, hogy jövőre a tervek szerint 

már használatba vehetik majd a felújított épületet. 

 

Kuleba: Ukrajna tervezi a kettős állampolgárság engedélyezését, 
kivéve Oroszországgal 

Ukrajna liberális kettős állampolgársági politika elfogadását tervezi, de ebből kizárná az 

általa agresszornak minősített Oroszországot, továbbá korlátozná bizonyos tisztségek 

betöltését is kettős állampolgárok számára – jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszter. „Dolgozunk a parlamenti képviselőkkel a vonatkozó jogszabályi 

változtatásokon. Van viszont egy kivétel, ez az agresszor állam, amellyel szó sem lehet 

semmiféle kettős állampolgárságról. Azt tervezzük, hogy megengedjük a kettős 

állampolgárságot az európai uniós és más baráti országokkal” – mondta a miniszter. „Van 

viszont még egy elem: ha valakinek több útlevele van, van-e joga parlamenti képviselőnek 

lenni? Lehet-e miniszter? Ez esetben más a politikai hozzáállás, így számos korlátozás lesz 

a visszaélések megakadályozására. Az ilyen tisztségekben egy ember csak egy országnak, 

Ukrajnának az állampolgára lehet” – szögezte le a miniszter. Az ukrán elnök közben 

rendeletben életbe léptette az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) február 

26-án hozott határozatát, ami előírja, hogy a kormánynak két hónapon belül elemeznie 

kell az ukrán jogszabályokat a kettős, illetve többes állampolgárságot érintően, és meg kell 

állapítania: okoz-e jogi kockázatot valamely állami, politikai pozíció betöltése az ország 

számára az ukránon kívül más állampolgársággal is rendelkező személy esetében. Ezt 

követően a kormánynak hat hónapon belül törvényjavaslatokat kell a parlament elé 

terjesztenie mérlegelésre, amelyekben már szerepel, mely politikai tisztségek, állami 

funkciók, stratégiai intézmények vezetői posztjának betöltése nem megengedett kettős, 

illetve többes állampolgárok számára, különösen az államtitkokhoz való hozzáférés 
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lehetősége miatt. Nincs kizárva, hogy akár választott helyhatósági képviselői tisztségek is 

bekerülhetnek ezen tiltott posztok közé, ami érintheti a kárpátaljai magyarokat, akik 

között jelentős számban vannak kettős állampolgárok. 

 

Megjelentek az Economica Hungarica új pályázatai 

A magyar kormány a HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján immár 

negyedik gazdaságfejlesztési pályázatát hirdette meg február végén. Az aktuális kiírás a 

szülőföldön való boldogulást hivatott segíteni, és a közösség szélesebb rétegeihez szól. A 

részletekről az EHA igazgatóját, Palizs-Tóth Hajnalka elmondta: „az idei első körben 

három pályázat kiírására kerül sor, melyek a szülőföldön való könnyebb boldogulást és 

megmaradást hivatottak elősegíteni. Lehet pályázni vállalkozásindításra, falusi ház 

vásárlására, illetve mezőgazdasági földterület megvételére, de az év folyamán várhatóan 

további pályázatok is lesznek”. Jankovics Róbert, a HMDK elnöke arra buzdít mindenkit, 

hogy éljenek a pályázati lehetőséggel. „Köszönjük a magyar kormány hathatós segítségét és 

azt, hogy a horvátországi magyar gazdálkodók támogatására idén még több forrást 

különítettek el. Mindez nagy segítség az itt élő magyar emberek számára; reményeink 

szerint e támogatások hozzájárulnak ahhoz, hogy a helyi magyarság a szülőföldjén tudjon 

boldogulni” – mondta Jankovics Róbert. 

 

Visszakerült Petőfi mellszobra 

Haraszti főterén 2014. március 15-én állították fel legismertebb költőnk, Petőfi Sándor 

kültéri mellszobrát. A hazaszeretetéről is ismert szabadságharcos bronzból készült mását 

Hunyadi László marosvásárhelyi szobrász készítette a helyi református egyházközség 

kérésére. A közadakozásból épült szobornál azóta a helyi magyarok minden év március 15-

én megemlékeznek 1848-49 hőseiről. A horvátországi magyarság ezen nemzeti emlékhelye 

viszont február közepén a vandalizmus áldozatává vált. A több mint félmázsás műalkotást 

a rendőri nyomozás szerint egy helyi lakos (K. M.) ledöntötte talapzatáról és a kövezeten 

hagyta. A műalkotásban szerencsére nem keletkezett kár, csak a talapzat rongálódott meg. 

A szobrot a hétvégén sikeresen visszaillesztették méltó helyére, így hát a helyi 

magyarságnak idén is lesz hol ünnepelnie március 15-ét. 
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