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Orbán Viktor miniszterelnök levélben gratulált Aleksandar Vucic szerb elnöknek a Szerb
Haladó Párt parlamenti, tartományi és helyi önkormányzati választásokon elért történelmi
sikeréhez - tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn."Az
elmúlt években Szerbia az Ön bátor vezetésével bebizonyította, hogy nem csupán képes
megbirkózni az előtte álló kihívásokkal, de készen áll arra, hogy Közép-Európa országaival
együtt nyertese legyen az előttünk álló évtizednek. Meggyőződésem hogy az Önök sikeres
kormányzása minden alapot megteremtett ahhoz, hogy Szerbia a négyéves parlamenti
ciklus végére az Európai Unió teljes jogú tagjává váljon" - fogalmazott Orbán Viktor. A
magyar miniszterelnök biztosította Vucicot, hogy Magyarország kormánya továbbra is
elkötelezett a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése és a stratégiai partnerség elmélyítése
mellett, melynek szellemében a szerb kormány megalakulását követően készen állnak a
hatodik magyar-szerb kormányzati csúcstalálkozó megrendezésére.

Magyarország

Orbán Viktor: Szerbia Közép-Európával együtt nyertese lehet a
következő évtizednek

Orbán Viktor: a vajdasági magyarok választási sikere az egész
nemzetnek szóló üzenet
A Vajdasági Magyar Szövetség elnökének, Pásztor Istvánnak írt levélben méltatta a
szerbiai magyar közösség választási sikerét Orbán Viktor miniszterelnök - közölte az MTIvel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár hétfőn.
Orbán Viktor úgy fogalmazott: nagy örömmel értesült arról, hogy a vajdasági magyarok a
vasárnapi parlamenti választáson újra megmutatták, hisznek az összefogás erejében, és
nem félnek saját kezükbe venni a sorsukat. Hozzátette: ha a reménykeltő előrejelzések
beigazolódnak, mostantól kétszer annyi magyar képviselő lehet a szerb parlamentben,
tartományi szinten a Vajdasági Magyar Szövetség lett a harmadik legerősebb párt, és jó
néhány, nemzetünk számára kiemelten fontos település élére kerülhet magyar
polgármester.Orbán Viktor szerint aligha kétséges, hogy ez az eredmény az egész
nemzetnek szóló üzenet is, amelynek értékét tovább növeli, hogy ezt a sikert az elmúlt évek
kemény és kitartó munkája alapozta meg.

Potápi: történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség
Történelmi sikert ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a hétvégi szerbiai
választáson - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai
államtitkára a voksolást értékelve hétfőn Budapesten. A vasárnapi választáson a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) minden korábbinál jobb eredményt könyvelhet el valamennyi
szinten, közel 70 ezer szavazatot szerzett, és az eddigi négy helyett várhatóan kilenc
képviselője lesz a köztársasági parlamentben. A Vajdaságban a 2011-es népszámlálási
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Nemzetpolitikai államtitkárság: 113 külhoni intézmény nyert
Csodasarkot

Magyarország

adatok szerint mintegy 250 ezer magyar él. Az államtitkár a Nemzetpolitikai Kutatóintézet
tanácskozásán gratulált a Vajdasági Magyar Szövetségnek az elért eredményhez.
Történelmi siker, soha ilyen jó eredményt nem ért el a vajdasági párt - fogalmazott Potápi
Árpád János. Rámutatott: az idei év választási év a Kárpát-medencében. A hétvégi szerbiai
voksoláson a részvételi arány "kicsit gyenge" volt, ami a nemzetiségi pártoknak "nem
nehezítette meg a dolgát". Ugyanakkor szerencse nem létezik, a legjobb kampány maga a
munka, és holnaptól elkezdődik a következő választásokra való felkészülés - mondta.

Letették a kollégium alapkövét: újabb beruházás indul a
Székelyföldi Jégkorong Akadémiánál
Nemzeti identitásunk egyik alapja a sport, amely által gyermekeink egészségesebben
élnek, magyar közösségben nevelkednek, és utána ennek hoznak dicsőséget –
hangsúlyozta a Székelyföldi Jégkorong Akadémia Csíkkarcfalván épülő kollégiumának
ünnepélyes alapkőletételén Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkára. Az akadémiát működtető Mens Sana Alapítvány jelentős anyagországi
támogatást kapott az elmúlt években, így jöhetett létre a Felcsíki Műjégpálya, majd a
metodikai és orvosi központ. Ezek szomszédságában épül majd fel az a kollégium,
amelynek kivitelezése pénteken kezdődött el egy szimbolikus, első kapavágással.
Beszédében Potápi Árpád János kifejtette: az elmúlt száz év Magyarország és a magyar
nemzet számára egy vesztes évszázad volt. „A mai magyarok számára, bárhol is éljenek, a

Erdély

Lezárult a külhoni magyar óvodásoknak és kisiskolásoknak szóló Miénk a város! online
játék, megvannak az idei nyertesek, 113 külhoni intézmény nyert könyv- és fejlesztő
játékcsomagot, úgynevezett Csodasarkot – közölte Facebook-oldalán közzétett videójában
Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A
nemzetpolitikai államtitkárság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében idézte Potápi
Árpád Jánost, aki elmondta: az idei játékban rekordszámú versenyző, 2500 külhoni gyerek
vett részt, nyolc héten át 60 ezer feladatot oldottak meg. Kiemelte: az aktív részvételért
nemcsak a gyerekeket, de a szülőket, családtagokat is köszönet illeti, akik végig segítették a
gyerekeket. Potápi Árpád János ismertette: a játék eredményeként 113 külhoni oktatási
intézmény – 62 erdélyi, 22 felvidéki, 22 vajdasági és 7 kárpátaljai – tanulói nyertek 100
ezer forint Csodasarkot saját közösségüknek. Hozzátette: a 113 nyertes intézmény mellett
további 500 gyerek értékes könyvjutalomban részesül, a nyereményeket az új tanév elején
adják át.
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jövő kihívása az, hogy hogyan tesszük a következőt egy nyertes évszázaddá. Az elmúlt tíz év
a nemzetpolitikában soha nem látott sikereket hozott. Közösen fogalmaztuk meg a célokat,
és ezeket közösen valósítottuk meg. Az első négy évben nemzetpolitikai szempontból
fontos jogszabályokat, szimbolikus jelentőségű törvényeket alkottunk, és utána erre
alapozva kezdtük el a szülőföldön való boldogulás támogatását” – emelte ki.

Iohannis megtámadta az alkotmánybíróságon az új magyar–román
határátkelőről szóló törvényt
Alkotmányossági óvást emelt Klaus Iohannis román államfő a Kübekháza és Óbéb (Beba
Veche) közötti magyar–román nemzetközi közúti határátkelő létesítéséről elfogadott
törvény ellen – közölte pénteken a román elnöki hivatal. A bukaresti képviselőház által
május végén elfogadott jogszabály előírja, hogy a román kormány kezdjen diplomáciai
tárgyalásokat Magyarországgal a magyar–román–szerb hármas határnál található új
nemzetközi határátkelőhely létrehozásáról. Az államfő szerint azért sérti a román
alaptörvényt a képviselőház által csaknem egyhangúlag megszavazott törvény, mert általa
a parlament beavatkozna az államfő, illetve a kormány hatáskörébe.

Szijjártó Péter szerint Iohannis szándékosan árt a magyar-román
együttműködésnek
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter szerint a román államfő szándékosan árt a magyarromán együttműködésnek. „Románia elnöke, sajnos, szélsőségesen magyarellenes
politikus” – írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter. Hozzátette: Klaus Iohannis
„folyamatosan belekeveri Magyarországot és a magyar kormányt a romániai választási
kampányba”, mostani döntésével „szándékosan árt a magyar-román együttműködésnek”,
és olyan ügyet akadályoz, amely mind a magyar, mind a román embereknek fontos. A
külgazdasági és külügyminiszter kiemelte: a két ország határán nyitott határátkelőhelyek
nemcsak szimbolikus, hanem gyakorlati jelentőségűek is, közelebb hozzák egymáshoz a
határ két oldalán élő közösségeket, és napi szinten könnyítik meg a környéken élők életét.
„Egy új határátkelő létrehozásának megvétózása nem mást jelent, mint két nemzet
egymáshoz való közeledésének szándékos akadályozását” – közölte Szijjártó Péter. A
miniszter hangsúlyozta: a magyar kormány továbbra is elkötelezett a kétoldalú
kapcsolatok fejlesztése mellett, mivel ez az Erdélyben és Székelyföldön élő magyarok
érdeke is.

Karanténmentesen lehet Magyarországra utazni
Kedd éjféltől, azaz gyakorlatilag szerda reggeltől megszűnik a karanténba vonulási
kötelezettség Magyarország és Románia között a két ország állampolgárainak – jelentette
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be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A tárcavezető Facebook-oldalán
közölte: az RMDSZ régóta kérte a magyar kormányt arra, hogy próbáljon megállapodni a
román kabinettel arról, hogy a román és a magyar állampolgárok karanténmentesen
átkelhessenek Magyarország és Románia határán. „Felgyorsítottuk ezeket a tárgyalásokat,
és sikerült is most eredményt elérni” – fogalmazott Szijjártó Péter. Közölte, ennek nyomán
lehetővé teszik, hogy éjféltől, tehát szerdától a magyarok és románok karanténba vonulási
kötelezettség nélkül léphetnek át Magyarország és Románia határán. A miniszter
megköszönte az RMDSZ-nek és Kelemen Hunor szövetségi elnöknek, hogy mindvégig
napirenden tartotta a témát.

Román ügyészség: Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a
háborús bűnösök kultuszát tiltó törvény hatálya alá
Egy ügyészségi végzés szerint Wass Albert irodalmi munkássága nem esik a háborús
bűnösök kultuszát tiltó törvény hatálya alá. A brassói táblabírósági ügyészség június 12-én
keltezett végzéséről a székelyföldi magyar nyelvhasználati és szimbólumhasználati jogok
ellen küzdő Dan Tanasă blogger közölt fényképet blogjában. Az ügyészség a Tanasă által
vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) feljelentése nyomán vizsgálta
egyes, Sepsiszentgyörgyön 2018 elején tartott Wass Albert-megemlékezések
törvényességét. A feljelentő arra hivatkozott, hogy Wass Albertet egy kolozsvári
népbíróság távollétében háborús bűnösnek találta és halálra ítélte, így bármilyen Wassmegemlékezés a háborús bűnösök kultuszát tiltó sürgősségi kormányrendelet hatálya alá
esik. Döntését indokolva az ügyészség arra hivatkozott, hogy a rendőrség javasolta az
eljárás megszüntetését, miután meghallgatta a tanúkat és megállapította: „a Wass Albertmegemlékezésen nem történt utalás azokra a cselekményekre, amelyekért elítélték az írót,
hanem csak irodalmi munkássága került terítékre”.

Terrorvád: elutasították Szőcs Zoltán szabadon bocsátási kérését is
A Brassó megyei törvényszék jogerősen elutasította kedden a terrorizmus vádjával
börtönbüntetésre ítélt Szőcs Zoltán feltételes szabadlábra helyezési kérését. Hasonló
döntést hozott múlt héten terrorizmus vádjával elítél másik kézdivásárhelyi férfi, Beke
István ügyében is. A Szőcs Zoltán kérését elutasító határozat kivonatát a romániai
bíróságok portálján tették közzé. A két székelyföldi férfi a börtönben tanúsított jó
magaviseletére és a ledolgozott napok után járó kedvezményekre hivatkozva kérte a
feltételes szabadon bocsátást. Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt 2018. július 4-én ítélte 5-5 év
letöltendő börtönbüntetésre a bukaresti legfelsőbb bíróság, terrorista cselekmények,
illetve ezekre való felbujtás miatt.
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Pásztor István: Történelmi eredményt ért el a VMSZ
Történelmi eredményt ért el a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a vasárnapi szerbiai
választásokon: a parlamenti, a vajdasági tartományi és az önkormányzati választáson is a
korábbinál nagyobb támogatottságot szerzett - hangsúlyozta Pásztor István, a VMSZ
elnöke vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján Szabadkán. A politikus úgy vélekedett, hogy
a VMSZ a vasárnapi választás egyik győztese, hiszen a rendelkezésre álló adatok szerint
annyi képviselője lesz pártnak a köztársasági parlamentben, amennyi az utóbbi 27 évben
nem volt. Utoljára ennyi képviselője a vajdasági magyar közösségnek akkor volt, amikor
csak egyetlen magyar pártja volt a közösségnek, a Vajdasági Magyarok Demokratikus
Közössége, a rendszerváltozáskor, a kilencvenes évek elején, akkor, amikor a számítások
szerint százezerrel több magyar ember élt a Vajdaságban, mint most - húzta alá a
pártelnök. Az előzetes eredmények szerint a legnagyobb délvidéki magyar pártnak az
eddigi négy helyett kilenc képviselője lesz a belgrádi törvényhozásban.

Felvidék

Július 18-án tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Közösség Pártja (MKP). Az MKP-t a
kongresszusig továbbra is az Őry Péter vezette ügyvivő elnökség irányítja. Az MKP
tisztújító kongresszusát követően a párt új vezetése számára várhatóan lehetőség nyílik
arra, hogy egyeztetésekbe kezdjen az egységes felvidéki magyar érdekképviselet
kialakításáról. Az MKP Országos Tanácsa egy politikai nyilatkozatot is elfogadott. Ebben
egyebek mellett leszögezik: szorgalmazzák az egységes felvidéki magyar politikai
tömörülés létrehozását, s a 2020-as parlamenti választások eredménye alapján úgy vélik,
hogy ennek vázát az MKP-nak kell adnia. A tömörülés alapját különféle irányultságú, de
magyar platformok szövetségeként határozta meg a testület. A pártelnöki posztért ketten
már biztosan indulnak. Elsőként a rimaszombati Cziprusz Zoltán jelezte indulási
szándékát, majd nem sokkal később Papp Sándor is így tett. Az előbbi Besztercebánya
megyei képviselő és az MKP ügyvivő elnökségének is tagja, az utóbbi pedig a Losonci
járásbeli Kalonda község MKP-s polgármestere volt, de országos szintű tisztséget az utóbbi
években nem töltött be. Berényi József, az MKP korábbi elnöke úgy látja, az új pártvezetés
megválasztása arra ad esélyt, hogy egy új generáció jelenjen meg a politikai színtéren.
Berényi egyértelműen kizárta, hogy újra a párt élére álljon. Hozzátette, a jövendőbeli elnök
személyén múlik, hogy ő maga szerepet vállal-e a pártvezetésben.

Vajdaság

Júliusban tartja tisztújító kongresszusát a Magyar Közösség Pártja
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A magyar olyan nép, amelynek sorsát minden választás erőteljesen befolyásolja nyilatkozta Budapesten a Pannon RTV-nek adott exkluzív interjújában Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke arra szólította fel a vajdasági magyarokat, hogy éljenek
szavazati jogukkal és támogassák a magyar jelölteket. Elmondta, amennyiben a magyar
közösségek asszimilálódnak, beolvadnak vagy felszívódnak, akkor eltűnnek. A magyarok
nélkül pedig szegényebb lenne a világ - hangsúlyozta Orbán Viktor. Szavai szerint az a
küldetésünk, hogy megőrizzük a magyar nyelvet és kultúrát, valamint, hogy segítsük
egymást. Azt is elmondta továbbá, hogy miért támogatják a Vajdasági Magyar Szövetséget
a vasárnapi voksoláson. „Komolyan vehető tapasztalattal, múlttal, referenciával és
tekintéllyel csak a VMSZ rendelkezik a Délvidéken a magyar szerveződések közül. Persze
azt látom, hogy sehol sem egyszerű az élet a politikában, egy kis lökdösődés, súrlódás
mindenhol van, de a VMSZ képes arra, hogy a lehető legszélesebb körben összefogja a
magyarokat. Nekünk mindig a magyar összefogást kell innen támogatni Budapestről.”

Vajdaság

Orbán: Magyarok nélkül szegényebb lenne a világ

Szijjártó: A Vajdaság Szerbia és Magyarország közös sikertörténete

6 nap alatt 3617 támogatói aláírás gyűlt össze a HMDK jelöltjeinek
Múlt péntek délben a HMDK jelöltjei átadták a parlamenti választásokon való induláshoz
szükséges támogatói aláírások többszörösét. A Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége (HMDK) úgy döntött: a július 5-ei parlamenti választásokon Jankovics Róbert
elnököt indítja a mandátumért, helyettese pedig Matijević Olivér ügyvezető elnök lesz. A
horvátországi magyarság számára stratégiai fontosságú, hogy a törvényhozásban a jövőben
is megfelelő képviselettel rendelkezzen. A HMDK úgy véli, a 45 éves mérnök parlamenti
képviselőként felelős tisztsége betöltésének időszakában tudását, tapasztalatát és

Horvátország

A Vajdaság egy különleges sikertörténet, Szerbia és Magyarország közös sikertörténete, és
minél jobban megy a Vajdaságnak, az annál jobb a magyaroknak és annál jobb a
szerbeknek is – hangsúlyozta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán
Bácsfeketehegyen, ahol a magyar kormány vajdasági gazdaságfejlesztési programjának
keretében létrehozott fagyasztottzöldség-feldolgozó üzemet adta át. Szijjártó Péter
kiemelte, hogy 2010 óta minden évben új rekordra emelkedett a két ország közötti
kereskedelmi forgalom, amely tavaly már több mint 2,5 milliárd eurót ért el. 2016-ban
megindult a vajdasági gazdaságfejlesztési program is; amelyről azt mondta, „mindeddig a
Vajdaságban 13 ezer vállalkozót, céget, gazdát, termelőt támogatunk 47,5 milliárd
forintnyi magyar költségvetési támogatással, amelyekből összesen 93 milliárd forintnyi
beruházás jött létre a Vajdaság területén”.
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Horvátország

szervezőképességét a horvátországi magyarság szolgálatába állította, és újbóli
megválasztása esetén tovább folytatja azt az eredményes munkát, amelyet az elmúlt
években végzett. Helyettese Matijević Olivér okleveles jogász, a HMDK ügyvezető elnöke,
aki több felelősségteljes poszton végzett munkájával bizonyította, hogy a horvátországi
magyarság érdekeit szem előtt tartva dolgozik. A jelöléshez szükséges aláírások listáját a
két jelölt június 12-én délben adta át a horvát száborban.

Átadta megbízólevelét az új zágrábi magyar nagykövet
Hétfőn délelőtt katonai tiszteletadás mellett átadta megbízólevelét Magyarország új
zágrábi nagykövete a horvát köztársasági elnöknek. Március közepén járt le Magyar József
addigi zágrábi magyar nagykövet megbízatása, helyére dr. Demcsák Csabát nevezték ki, aki
még áprilisban megérkezett a horvát fővárosba. Első hivatalos találkozóján parlamenti
képviselőnkkel, Jankovics Róberttel találkozott, majd pedig az eszéki HMOMK-ba is
ellátogatott. A járványhelyzet miatt eddig nem adhatta át hivatalos megbízólevelét a horvát
köztársasági elnöknek, ezért csak korlátozottan láthatta el feladatait. A megbízólevél
átadására hétfőn reggel került sor, ami azt jelenti, hogy ezennel hivatalosan is megkezdheti
a munkáját az új nagykövet.
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