Nemze& Összetartozás Napja

Olvassátok el ﬁgyelmesen a szöveget! Utána egy kis játékra hívunk Benneteket, a virtuális
valóságba: lehet projektmunkát vagy PPT-t készíteni. A legötletesebb munkákat értékelni fogjuk.
Kedves gyerekek , az egyik legfontosabb ,minden magyart érintő esemény a trianoni
békeszerződés aláírásához kapcsolódik. A Nemze& Összetartozás Napja az 1920-as trianoni
békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékeztető, június 4-ére eső nemze& ünnepnap
Magyarországon, melyet 2010. május 31.-én iktatoX törvénybe az Országgyűlés. Az országgyűlés
kinyilvánítoXa: „ a több állam fennhatósága alá veteX magyarság minden tagja és közössége
részére az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok fele[ összetartozása valóság, s
egyúXal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”. 2010. június
4.-én a békeszerződés 90. évfordulóján lépeX életbe. 1918. november 16-án megtörtént az új
állam, az első Magyar Népköztársaság kikiáltása. Ez az új világrend azonban visszavonhatatlanná
csak, 1920. június 4.-én, az első világháborúban vesztes résztvevőre, a Magyar Királyságra
kikényszeríteX békeszerződés aláírásának napján vált a magyar társadalomra. A trianoni
békeszerződés az első világháború után a Párizs környéki békeszerződések részeként, Magyarország
és a háborúban győztes antant hatalmak közöX jöX létre. Amely rendelkezeX az Osztrák- Magyar
Monarchia felbomlásáról, meghatározta Magyarország valamint Ausztria, Románia, Csehszlovákia
és a Szerb- Horvát – Szlovén Királyság új határait. A békeszerződés értelmében az őshonos magyar
népesség öt, a mai állapot szerint ennél több államban találta magát és vele együX történelmi és
kulturális emlékhelyeinek nagy részét is. A magyar lakosság egy harmada kényszerült arra, hogy új
államban élje életét. Ausztriához 300 ezer, Csehszlovákiához 3 és fél millió, Romániához 5 millió
300 ezer, a későbbi Jugoszláviához 4 millió 100 ezer magyar került. Magyarországon az
összmagyarság alig kétharmada, 7 millió 600 ezer fő maradt. Magyarország alaptörvénye kimondja,
hogy „ A Magyar Köztársaság felelősséget érez a határain kívül élő magyarok sorsáért, és
előmozdítja a Magyarországgal való kapcsolatuk ápolását”. A külpoli&kában elsősorban a
szomszédos országgokkal merülnek fel vitás kérdések, ahol jelentősebb számú magyar nemze&ségű
lakos él/ Románia, Szlovákia, Szerbia/. A Kárpát- medencében egy virtuális Magyarország
születeX. Ennek határai a nemze& nyelv, a nemze& kötődésű irodalom, a hitélet, a művészetek, a
népi alkotások, a hagyományőrzés, a viselkedési szokások továbbélése révén a ﬁzikai- földrajzi,
állami és jogi széXöredezeXség ellenére az országhatárok fölöX is áivelően élt tovább.

