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Orbán Viktor: a magyar nemzet megmaradt 

A magyar nemzet megmaradt, azok, akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójukban, 
lélekben mindig is velünk maradtak – mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti 
Összetartozás Napján. A kormányfő kijelentette, van egy nagy nemzet, amely messze 
túlnyúlik az országhatárokon. És ennek a lelki közösségnek a megőrzése – az elmúlt nehéz 
száz év ellenére – sikerült – hangoztatta. Orbán Viktor azt mondta, hogy a nemzeti 
összetartozás gondolata erős, erősebb mint a korábbi évtizedekben bármikor is volt. 
„Miközben nem fogjuk elfelejteni mindazt, ami történt, nem akarjuk örökre vereségre ítélt 
népnek tekinteni magunkat. Erősek, sikeresek akarunk lenni, részben azok is vagyunk. 
Miért ítélnénk magunkat vereségtudatra?” – fogalmazott a miniszterelnök. Kiderült – 
folytatta –, hogy „a szomszédaink is, akikkel Trianon okán van is számos vitánk az ott élő 
magyarok jogait illetően, az erőt és a sikert respektálják”. „Amióta sikerült 
megerősödnünk, azóta javítottuk a szomszédainkkal a viszonyt. Egyre több 
szomszédunkkal egyre jobb kapcsolatban vagyunk, nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem 
barátokat” – jelentette ki Orbán Viktor. 

 

Semjén: a kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban 
áll egymással 

A kereszténység és a magyar nemzet szoros kapcsolatban áll egymással - hangoztatta 
Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes csütörtökön Budapesten. A kereszténydemokrata 
politikus a Karmelita kolostorban az egyházi, a külhoni magyar, a magyarországi 
nemzetiségi élet kiválóságainak adott át március 15. alkalmából odaítélt kitüntetéseket a 
magyar állam nevében két ünnepségen. Semjén Zsolt a délutáni rendezvényen úgy 
fogalmazott, a kereszténység és a magyar nemzet közötti szoros kapcsolat különösen 
fontos "itt és most" a külhoni magyarság számára, hiszen intézményeik alapvetően egyházi 
fenntartásban vannak. Ez biztosítja nemzeti kultúránk, hagyományaink megmaradását is - 
emelte ki. Felhívta a figyelmet arra, hogy a magyarok számára különösen tanulságos a 
nemzeti lét és a kereszténység összekapcsolódása, hiszen több "hozzánk hasonló" keleti 
nép - mint például az avarok vagy a besenyők - eltűnt a történelem során. A magyarság 
viszont fenn tudott maradni, mert Szent István "a kereszténység fundamentumára építette 
fel a magyar nemzet katedrálisát" - jelentette ki. 

 

Kövér: Tragédia történt 101 éve, de túléltük 

Tragédia történt 101 évvel ezelőtt, de túléltük és a magyar nemzet köszöni szépen jól van – 
mondta Kövér László a Nemzeti Összetartozás Napján. Az Országgyűlés elnöke kiemelte: a 
nemzeti tragédiát túléltük, dacára annak, hogy nem csupán arról volt szó, hogy a 
történelmi Magyarországot feldarabolták, hanem életképtelenségre is próbálták ítélni a 
megmaradt Magyarországot, gyakorlatilag minden számottevő gazdasági erőforrását 
elvették, ellehetetlenítették katonai, önvédelmi szempontból is. Rámutatott: 
ritkaságszámba megy, hogy egy ilyen módon megnyomorítani próbált nemzet 101 év után 
köszöni szépen jól van, túlélt több birodalmat, és most ismét úgy nézhet a jövőbe, hogy 
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valójában a történelem következő, „szép lapjait” fogja írni. Kövér László felszólított, hogy a 
határon túli magyar közösségek jólétének javulását ne tulajdonítsák a magyar állam 
támogatásának. Volt szerepük ebben, de emlékezzenek és ismerjék el azt a teljesítményt is, 
amit ők maguk, az adott ország polgáraiként elértek – tette hozzá. Miközben ők 
megmaradtak a magyar nemzet tagjának szívvel-lélekkel, aközben lojális, hasznos 
adófizető polgárai voltak a környező államoknak – közölte. Ezen országok fejlődéséhez 
hozzátették a maguk teljesítményét, szorgalmát – fejtette ki a magyar Országgyűlés 
elnöke. 

 

Gulyás Gergely: az ország felelősséget érez a határokon túl élő 
magyarokért 

Az elmúlt százegy év Magyarország számára történelme legnehezebb korszaka volt, ebben 
a százegy évben szembesülnie kellett azzal, hogy az ország területének kétharmadát, a 
magyar lakosság egyharmadát vesztette el – mondta a Miniszterelnökséget vezető 
miniszter pénteken, a trianoni békediktátum által kettészakított Sátoraljaújhelyen a 
Nemzeti összetartozás napján. Gulyás Gergely a Rákóczi Szövetség megújult Rákóczi 
Hotel, Tábor és Rendezvényközpontja átadásán és a mellette épülő sportkomplexum 
alapkőletételén arról szólt, hogy ez a veszteség kevés nemzet számára lett volna túlélhető.    
És mégis, több mint egy évszázad múltával itt vagyunk, és képesek vagyunk olyan 
közösségeket létrehozni, amelyek határokra való tekintett nélkül ápolják a magyarság 
közös nemzeti örökségét, és bár tudjuk, hogy az országhatárok elválaszthatnak bennünket, 
de a legerősebb kötelék nem az államé, hanem a nemzeté - mondta Gulyás Gergely. 

 

Potápi: Magyarország 101 évvel a békediktátum aláírása után 
megerősödött 

A trianoni békediktátum aláírása után 101 évvel a magyar nemzet Közép-Európa egyik 
legnagyobb, legerősebb nemzetévé vált – jelentette ki a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára Zalaegerszegen, a Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából épített székelykapu avatásán. Potápi Árpád János arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a népművészeti remekmű szimbolikája ma is számos fontos üzenetet hordoz. A 
kézzel faragott, egyedi mintázatú kapu két világot választ el egymástól: egyik oldala az 
otthon melegét jelképezi, míg a kapun átlépve a nagyvilág tárul az emberek elé. Ez a 
szimbólum a trianoni békediktátum aláírását követően a külhoni magyarság életében 
valóságként jelent meg, és jelenik meg napjainkban. A kapun innen magyarként, míg azon 
túl egy idegen ország idegen lakójaként éltek és élnek ma is. Átlépve a kaput, magyarságuk 
miatt számtalan atrocitás áldozatává válnak, és küzdeniük kell az őket megillető alapvető 
emberi jogokért – fogalmazott. 
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Megnyílt a Magyar szemmel című fotókiállítás a Kossuth téren 

Megnyílt a Magyar szemmel című fotókiállítás június 4-én, a nemzeti összetartozás napján 
a Kossuth téren pénteken. Az Összetartozás Emlékhelyénél látható kültéri tárlat a 
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága pályázatának győztes fotóit mutatja 
be, 101 alkotásból ad válogatást. A pályázat két fő témára épült: a minket körülvevő csodás 
helyek bemutatására és a járvány utáni újrakezdésre. Potápi Árpád János, a 
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára köszöntőjében elmondta: 
szimbolikus üzenete van annak, hogy az Összetartozás Emlékhelye mellett állítják ki a 
Kárpát-medence és a világ magyarságának alkotásait. Kiemelte: az emlékművön ma is 
létező települések szerepelnek 1913-ból, egy-egy pont a Kárpát-medencéből, amelynek 
jelentős részén a fotók tanúsága szerint ma is élnek magyarok. Úgy fogalmazott: a 101 
kiválasztott kép jelképezi azt a trianoni békediktátum óta eltelt 101 évet, amelyet a 
magyarság határokkal elválasztva, de lélekben mégis együtt töltött. A 101. évforduló 
egyszerre jelenti egy évszázad lezárultát és egy újnak a kezdetét. 

 

Szilágyi Péter: Magyarország képes a határon túl élő magyarok 
támogatására 

A határokat nem ismerő magyar nemzetről és a határon túl élők támogatásáról beszélt 
pénteken Győrben a Czuczor Gergely Bencés Gimnázium Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából tartott megemlékezésén a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 
miniszteri biztosa. „Bebizonyítottuk az egész világnak, hogy nemzetünk nem ismer 
határokat”, küldetésünk, hogy megmaradjunk, és továbbadjuk az elkövetkezendő 
nemzedékeknek őseinktől kapott örökségünket – mondta Szilágyi Péter. Hangsúlyozta: 
Magyarország olyan országgá vált 2021-re, amely képes az itt élők mellett a határon túl élő 
magyarok támogatására is; ezt bizonyítják a 2010 óta folyó programok, pályázatok, az 
aktívan működő intézményes fórumok. 

 

A magyar állam támogatásával felújított óvodát és bölcsődéket 
adtak át Maros megyében 

Az Erdélyi Református Egyházkerület által a magyar állam támogatásával felújított óvodát, 
illetve bölcsődéket avattak fel szerdán a Maros megyei Szászrégenben és Marosludason. „A 
nemzeti szétfejlődés száz éve után a nemzeti együttműködés évszázadában vagyunk, és 
egyáltalán nem a velünk élő testvérnépek ellenében kívánjuk ezt az önépítést 
megvalósítani, hanem a magunk erejének növelésére" – hangoztatta a szászrégeni 
bölcsődeavatón a közelgő Nemzeti Összetartozás Napjára utalva Grezsa István, a magyar 
Miniszterelnökség Kárpát-medencei óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri 
biztosa. Úgy értékelte: a szászrégeni szórványmagyarság büszke lehet arra, hogy – az 
elvándorlás és szórványlét minden nehézsége ellenére – a magyar állam, a református 
egyház és az önkormányzat összefogása révén képes volt egy új intézményt, a város 

E
rd
é
ly

 
M
a
g
ya
ro
rs
zá
g

 



 

 

 

 

 

 
5 

egyetlen magyar bölcsődéjét létrehozni. Emlékeztetett: a magyar óvodafejlesztési program 
keretében Erdélyben 103 új óvoda épül, és 356 újul meg. „Az irány nem lehet más, mint az, 
hogy a 13,5 millió Kárpát-medencei magyart egyazon kulturális, politikai 
nemzetközösségbe tereljük" – szögezte le a miniszteri biztos. 

 

Unitárius óvodát avattak magyar állami támogatással 
Székelykeresztúron 

A Kárpát-medencei magyar óvodafejlesztési program keretében felépített unitárius óvodát 
avattak kedden, a gyermekek világnapján Székelykeresztúron. A székelyföldi kisvárosban 
működő Berde Mózes Unitárius Gimnázium szervezeti egységébe épülő 600 
négyzetméteres, egyszintes napköziotthonos óvoda épülete három óvodai csoport 
ellátására alkalmas. Az óvoda már a 2020-21-es tanév kezdetétől működik 67 gyerekkel, de 
a járványügyi korlátozások miatt mindeddig a hivatalos avatóünnepségre nem kerülhetett 
sor. A beruházás értéke 215 millió forint. A székelykeresztúri unitárius templomban tartott 
óvodaavató hálaadó istentisztelet végén Grezsa István, az óvodafejlesztési programért is 
felelős miniszteri biztos azt a meggyőződését hangsúlyozta, hogy a XXI. század a magyar 
nemzeti együttműködésre fog épülni. Hozzátette: a magyar nemzetrészek száz év 
törvényszerű szétfejlődés után élhették meg az összefogás élményét, és azt, hogy a magyar 
államnak nemcsak arra van képessége, hogy ezt kimondja, hanem arra is, hogy forrásokat 
állítson az összefogás, az együttműködés szolgálatába. A miniszteri biztos kifejtette: ez a 
szent istváni eszme újraéledését jelenti. Azt is hozzátette azonban, hogy a Kárpát-medence 
nemcsak a magyaroké, hanem a románoké, szerbeké és szlovákoké is, és ezek a népek 
kezet tudnak nyújtani egymásnak. 

 

Strasbourghoz fordul a gyulafehérvári érsekség a Batthyáneum 
ügyében 

A Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordul 
a Batthyáneum visszaszolgáltatatása miatt – áll az érsekség honlapján hétfőn közzétett 
állásfoglalásban. Az érsekség igazságtalannak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a román 
legfelsőbb bíróság a múlt héten jogerősen elutasította a Batthyáneum könyvtár 
visszaszolgáltatását. A bírósági döntést azért tartotta elfogadhatatlannak, mert ebben az 
esetben sem született a döntést alátámasztó indoklás. Az érsekség jogosnak nevezte a 
Batthyány Ignác római katolikus püspök által alapított könyvtár és tudományos 
gyűjtemény visszaigénylését.  „Az elutasítást így ebben a formában nem fogadhatjuk el, és 
a jó ügyért folytatjuk a küzdelmet az Emberi Jogok Európai Bíróságán” – áll az érsekség 
állásfoglalásában. A múlt hét végén a Magyar Unitárius Egyház is értetlenségének és 
felháborodásának adott hangot a Batthyáneum visszaszolgáltatásának elutasítása miatt. 
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Kolozsváron átadták az Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért díjakat 

Kolozsváron az Ünnepi Könyvhét színpadán adta át szombat este Kelemen Hunor, a 
Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke az Erdélyi Magyar Kortárs 
Kultúráért díjat Felméri Cecília filmrendezőnek, László Noémi költőnek, és Zoltán Béla 
festőművésznek. Ünnepi beszédében a miniszterelnök-helyettesi tisztséget is betöltő 
Kelemen Hunor felidézte: az elmúlt másfél év a maga teljes brutalitásával kérdőjelezte 
meg a rendületlen  civilizációs és technológiai haladás mítoszát, ugyanakkor azt a 
hihetetlen emberi erőfeszítést és teljesítményt is megmutatta, ami a reményre is okot ad. A 
Nemzetpolitikai Államtitkárság részéről Brendus Réka főosztályvezető vett részt az 
eseményen. 

 

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást 

Magyarország elismeri a Romániában kiállított oltási igazolást, amely felhasználható a 
Magyarországra történő karanténkötelezettség nélküli beutazáshoz és a szolgáltatások 
igénybevételéhez is – jelentette be a sokak által várt örömhírt Magyarország kolozsvári 
főkonzulátusa. Mint a diplomáciai képviselet Facebook-oldalán szerda este közzétett 
bejegyzésben közölték: a határátlépésnél elegendő bemutatni az oltást követően kiadott 
kétnyelvű (román–angol) igazolást. A Magyarországon védettségi igazolásához kötött 
szolgáltatások (mint pl. strandok, színházak, szállodák, vendéglátóhelyek zárt 
helyiségeinek látogatása) igénybevétele ugyanezzel az igazolással lehetséges. Mindemellett 
továbbra is igényelhetnek magyar védettségi igazolványt azok a magyar állampolgárok, 
akik Romániában kapták meg a koronavírus elleni védőoltást” – húzza alá a bejegyzés. 
Emlékeztetnek: védettségi igazolvány igényelhető személyesen bármely magyarországi 
kormányablaknál vagy online, az elektronikus Ügyfélkapun keresztül. 

 

Erdélyben is „gyökeret ver” a magyarországi digitális jólét program 

Erdélyben is elindul a magyarországi Digitális Jólét Program egyik intézkedése – jelentette 
be csütörtökön Marosvásárhelyen Jobbágy László, a programot lebonyolító Digitális Jólét 
Nonprofit Kft. ügyvezetője. Mint közölte: a Digitális Falu Program intézkedései közül a 
Településszondát kezdik alkalmazni Magyarország határain kívül. Az MTI-hez eljuttatott 
közleményben ismertették: a Településszonda célja, hogy a helyi közösség igényeire 
reflektálva olyan javaslatokat fogalmazzon meg, amelyek segítségével hatékonyabban 
szervezhető meg egy-egy település, térség szolgáltatási rendszere. E rendszeren belül a 
környezeti és gazdasági szempontból is fenntartható helyi tömegközlekedést, az 
egészségügyet és szociális ellátást, a hulladékgazdálkodást, az energiatermelést vagy a 
helyi erőforrásokra és hagyományokra épülő szolgáltatások szervezését vizsgálja. 

 

E
rd
é
ly

 



 

 

 

 

 

 
7 

Potápi: A közép-európai népek csak közösen tudnak sikeres választ 
adni a 21. század kihívásaira 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a felvidéki 
Éberhardon mondott ünnepi beszédet a Nemzeti Összetartozás Napjának alkalmából 
tartott megemlékezésen. Az államtitkár felidézte a trianoni békediktátum közvetlen és 
közvetett következményeit. Rámutatott: Trianon máig a magyarsággal együtt élő valóság, 
ám az idők azóta változtak, a Kárpát-medence, Közép-Európa ma már újra egy egységként 
működik, a térség népei közösen gondolkoznak a jövőről és közös erővel dolgoznak érte. 
Potápi Árpád János elmondta: 1920. június 4-én Magyarországot és a magyar nemzetet 
halálra ítélték a döntéshozók, akik arra számítottak, hogy majd ki fog múlni, ám az elmúlt 
több mint száz év bebizonyította, hogy a magyarság megmaradt és ma is a Kárpát-
medence legnagyobb, legerősebb nemzete. „Az elmúlt 11 évben mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a 21. évszázad már ne vesztes, hanem nyertes évszázad legyen. Mi 
magyarok abban vagyunk érdekeltek, hogy a velünk együtt élő közép-európai népek 
sikeresek legyenek, és azokat a dolgokat keressük, amelyek összekötnek, mert csak 
együttesen tudunk sikeresek lenni és választ adni a 21. század kihívásaira” – szögezte le 
Potápi Árpád János. „2021-ben, a nemzeti újrakezdés évében arra törekszünk, hogy 
megadjuk a magyar közösségeknek szerte a világon és szerte a Kárpát-medencében azt a 
támogatást amellyel lendületüket visszaszerezhetik a további újrakezdéshez” – mutatott rá 
Potápi Árpád János. 

 

Átadták a Karcsai Magyarság Házát 

A Nemzeti Összetartozás Napjáról emlékeztek meg Királyfiakarcsán, amelyen 
ünnepélyesen átadták a Karcsai Magyarság Házát. Potápi Árpád János, Magyarország 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára is részt vett az ünnepélyen. Megemlékező 
beszédében elmondta, hogy 2010. május 26-tól a magyar kormánynak radikálisan 
megváltozott a hozzáállása a nemzetpolitikához és a magyar nemzethez. Szinte nincsen 
olyan magyar közösség a Kárpát-medencében, amelyet ne támogatott volna már a magyar 
kormány. „Magyarország ott  van, ahol magyar közösségek vannak. Magyarország 1920 óta 
nemcsak földrajzi fogalom, hanem egy lelki fogalom. Ahol magyar emberek, magyar 
közösségek élnek, ott egy cseppnyi Magyarország létezik tovább, és ezt éltetjük 
mindannyian” – mondta el Potápi Árpád János. 

 

Magyar Levente: úgy tudunk emlékezni a múltunkra, hogy közben 
minden erőnket a jövőre fordítjuk 

A magyarokat megtanította a történelem arra, hogy úgy emlékezzenek meg a múltjukról, 

hogy közben minden erejüket a jövő építésére fordítsák – hangsúlyozta Magyar Levente, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a vajdasági Királyhalmon a 
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Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából szervezett ünnepségen. Hozzátette: sokat hallani, 

hogy csak a jövő számít, ami elmúlt, az nem. „Ez abban az értelemben igaz is, hogy a 

múltat alakítani nem tudjuk, a jövőt ellenben igen, de mégis, milyen jövő lesz az, amelyet 

olyanok alakítanak, akik múltjuk ismeretének hiányában nincsenek tisztában még önnön 

magukkal sem!” – fogalmazott. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

elnöke ünnepi beszédében azt a gondolatot fejtette ki, amely szerint „a jelen kihívásaira 

adott jó válaszokkal nyerhető meg a jövő”. Mint mondta, az évfordulókra és a sorsfordító 

eseményekre úgy lehet jól emlékezni, hogy nem csupán felidézzük az eseményt, hanem 

egyúttal a jövőbe is tekintünk, vagyis újrafogalmazzuk a kérdéseket és újraértelmezzük a 

magyarázatokat. „A friss válaszok teszik lehetővé, hogy az előttünk álló időkben jó 

pozícióban és jó kondícióban legyünk” – fogalmazott. 

 

Szili Katalin: A nemzeti kisebbségek kérdésének az európai 
prioritások között kell lennie 

A Szekeres László Alapítvány meghívására Szabadkára látogatott Szili Katalin 

miniszterelnöki megbízott, az Országgyűlés volt elnöke, aki megbeszéléseket folytatott 

Fejsztámer Róberttel, az Alap elnökével és munkatársaival, továbbá Pásztor Istvánnal, a 

Vajdasági Magyar Szövetség elnökével, illetve a Magyar Nemzeti Tanács vezetőivel: Hajnal 

Jenő elnökkel és Jerasz Anikóval, az MNT végrehajtó bizottsági elnökével. Alkalmi 

sajtótájékoztatóján Szili Katalin emlékeztetett, hogy a napokban Magyarország átvette az 

Európai Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét, s az elkövetkező fél évben, az 

elnökség idején, öt prioritást tartanak majd szem előtt, ami a magyarság számára a 

legfontosabb feladatokat öleli fel. Ezek a nemzeti kisebbségek kérdése, a vallásközi 

párbeszéd, ifjúsági kérdések, a technológiai fejlődés és a fenntartható fejlődés kérdése. 

„Mindegyik olyan kérdés, amely a XXI. századi kihívásokra fontos felkészülést jelenthet, 

ugyanakkor a nemzeti kisebbségek védelme különösen nagyon fontos. Ez nemcsak magyar 

ügy! Az Európai Unióban 50 millió kisebbségi sorban élő nemzeti kisebbség található – 

fogalmazott a miniszterelnöki megbízott. 

 

1,7 milliárd forintból újították fel a Munkácsy Mihály Magyar Házat 

Ünnepélyes keretek között adták át az egykori osztrák–magyar monarchia 

bankintézetének épületét június 3-án Munkácson. Az eseményen Gulyás Gergely 

Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: „Az az 1,7, milliárd forint, amely által az 

épület megvásárlásra és felújításra került, új lehetőséget nyit a munkácsi magyarság 

számára, de reményeink szerint szélesebb körű lehetőségeket nyit az ukrán–magyar 

kapcsolatokban is.” A megnyitó alkalmával Gulyás Gergely miniszter köszöntőjében arra is K
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kitért, hogy Munkácson olyan közösség él, amely büszke arra, hogy magyar gyökerei is 

vannak, ami jó példája a magyar–ukrán együttműködésnek, és egymás tiszteletben 

tartásának. „A mi részünkről a hajlandóság megvan arra, hogy javuljon a két ország 

kapcsolata” – emelte ki a miniszter, majd köszönetét fejezte ki mindazoknak, akik részt 

vettek a ház felújításában, illetve a város vezetőségének is. Szerinte azért nagy jelentőségű 

Munkácson a Magyar Ház megnyitása, mert jól mutatja, hogy az itt élő magyar közösség 

igyekszik saját kulturális értékeit megőrizni és ápolni, az anyaország pedig hozzá tud 

járulni ehhez. 

 

Társadalmi vitát kezdeményez a KMKSZ a nemzeti kisebbségi 
törvénytervezetről 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége nyilatkozatban kérte a 

nemzeti kisebbségek jogairól szóló ukrajnai törvénytervezet teljes szövegének 

nyilvánosságra hozatalát és a kérdésben valódi társadalmi vita megszervezését. Brenzovics 

László, a KMKSZ elnöke elmondta: a KMKSZ elnöksége által elfogadott nyilatkozat pozitív 

fejleménynek tekinti, hogy a döntéshozók 2021. június 4-én országos szintű online-

megbeszélést tartanak a törvénytervezettel kapcsolatban a nemzetiségi kisebbségek 

érdekvédelmi szervezeteinek képviselőivel. Érthetetlennek tartja azonban, hogy mindeddig 

miért nem tették közzé a törvénytervezet szövegét. A nyilatkozat rámutat, hogy az 

érvényben lévő, a nemzeti kisebbségekről szóló 1992-es törvény az európai gyakorlatnak 

megfelelően viszonylag széles jogokat biztosít az országban élő nemzetiségek számára. A 

KMKSZ elnöksége abban bízik, hogy az új szabályozás tovább bővítené, és nem szűkítené a 

már meglévő kisebbségi jogokat, ezért felhívja a döntéshozók figyelmét arra, hogy a 

tervezet szövegének ismerete nélkül lehetetlen érdemi vitát folytatni a kisebbségekkel a 

témában. Ezért nyomatékosan kérjük, hogy a döntés meghozatala előtt hozzák 

nyilvánosságra a törvénytervezet teljes szövegét, és szervezzenek ebben az Ukrajna jövője 

szempontjából fontos ügyben valódi társadalmi vitát – áll a KMKSZ nyilatkozatában. 

 

Idén is megszervezték a „GENIUS” Tehetségnapot Beregszászban 

A tehetség gondozása nemzeti ügy – jelentette ki Váradi Natália, a „GENIUS” 

Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója június 1-jén a nyolcadik alkalommal 

megrendezett tehetséges fiatalok gáláján Beregszászban. Az igazgató szerint a jövő a 

tehetségekben rejlik. Az alapítvány évzáró eseményén idén is jutalmakban részesítették a 

különböző tantárgyi és művészeti vetélkedők, valamint pályázatok nyerteseit. A Rákóczi-

főiskolán megrendezett GENIUS Tehetségnap megnyitóján Váradi Natália irodaigazgató 

köszöntötte az egybegyűlteket, aki egyúttal beszámolt az elmúlt év programjairól, 

sikereiről, eredményeiről. Az eseményen Bujdosó János, a Miniszterelnökség 
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Nemzetpolitikai Államtitkársága kárpátaljai főosztályának vezetője Potápi Árpád János 

nemzetpolitikai államtitkár üzenetét tolmácsolta. 

 

Szilágyi Péter: "Mi, magyarok, bárhol vagyunk a világban, 
összetartozunk" 

"Mi, magyarok, bárhol vagyunk a világban, összetartozunk" – mondta vasárnapi 

megemlékező beszédében Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztosa az Egyesült Államokban, a Kalifornia állambeli Los Angelesben tartott 

Trianon-emlékmű felavatásán helyi idő szerint vasárnap. "Mi, magyarok, elmondhatjuk 

magunkról, hogy az, hogy egy magyar nemzet tagjai vagyunk, tele van érzésekkel, 

cselekedetekkel, a vággyal, hogy minél inkább megismerjük nemzettársainkat, a fiatal 

nemzedéknek pedig átadjuk közös tudásunkat" – jelentette ki a miniszteri biztos a Los 

Angeles-i, San Fernando Völgyi Magyar Református Egyház által szervezett, a Nemzeti 

Összetartozás Napja alkalmából rendezett megemlékezésen. Szilágyi Péter hozzátette: 

hálásak lehetünk a minket megelőző, megpróbáltatásokkal teli életet élő nemzedékeknek, 

hogy 101 évvel Trianon után még mindig itt vagyunk. Kiemelte, hogy a nemzeti 

összetartozás nem valósulhatna meg a diaszpórában tevékenykedő közösségek áldozatos 

munkája nélkül. Beszédében megköszönte a San Fernando Völgyi Magyar Református 

Egyháznak, hogy "idegen környezetben is tovább örökíti magyar nyelvünket és kulturális 

értékeinket a fiatal generációk számára". 
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