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Potápi: kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi 
kirándulási program iránt 

Kiemelkedő az érdeklődés a Határtalanul! tanulmányi kirándulási program iránt, több 

mint 2200 pályázat érkezett, és a kérelmek mintegy fele nyert el támogatást – közölte 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. A programra idén 

az erős magyar közösségek éve keretében 3,8 milliárd forint áll rendelkezésre. Az 

államtitkár felidézte, hogy 2020 februárjában három pályázati felhívást tettek közzé, a 

határidő március 30-ról április 30-ra módosult. Kiemelt korosztályként jelölte meg a 

hetedikeseket, mellettük még két felhívást hirdettek meg a középiskolák számára. A 

benyújtott pályázatok alapján megállapítható, hogy a nagyobb kirándulások jellemzőek, 

legtöbben négy vendégéjszakás utat szerveznek – közölte. A legtöbben Erdélybe 

szeretnének utazni, ezt követi a Felvidék, Horvátország, a Vajdaság, Kárpátalja és a 

Muravidék. A csoportok 27 százaléka 2020 őszén, 73 százaléka 2021-ben tervezi a 

kiutazást. Ezek 60 százaléka utazási irodával valósul meg, míg 40 százaléka önálló 

szervezésben. Lehetővé teszik azt is, hogy a 2020 tavaszán a járványhelyzet miatt elmaradt 

kirándulásokat megvalósítsák a pályázók – jelezte Potápi Árpád János. 

 

Határon átnyúló gazdaságfejlesztési pályázatot hirdet a CED 

Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében 25 milliárd forintos keretösszeggel, határon átnyúló 

fejlesztési pályázatot hirdet a CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit 

Kft. – közölte a szervezet hétfőn. A tájékoztatás szerint a CED20C elnevezésű pályázat 

kiemelt célja a munkahelyteremtés és a munkahelyek megőrzése a magyar vállalkozások 

határon átnyúló beruházásainak támogatásán keresztül. Hangsúlyozzák, a CED a pályázati 

lehetőség révén a magyar vállalkozások és a magyar gazdaság versenyképességének 

fenntartásához és további fejlődéséhez kíván hozzájárulni. A programmal elsősorban azon 

Magyarországgal szomszédos országokban gazdasági tevékenységgel vagy kapcsolatokkal 

rendelkező magyar vállalkozások számára teremtenek lehetőséget az eredményeik 

fenntartására és bővítésére, amelyek a koronavírus-járvány következtében nehéz helyzetbe 

kerültek. A szinte valamennyi ágazatot felölelő pályázati felhívás keretében elsősorban 

infrastruktúrafejlesztésre, eszközbeszerzésre, ingatlanvásárlásra és építésre igényelhető 

beruházási támogatás. A beérkezett pályázatokat 2020. december 31-ig bírálják el. A 

támogatás maximális értéke 276 688 000 forint, az intenzitásának maximuma pedig a 

projekt összes elszámolható költségének 60 százaléka – ismertették. 
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Az EU Tanácsa is rábólintott a polgári kezdeményezéseket érintő 
hosszabbítási javaslatokra 

A tagállamok kormányait tömörítő Európai Unió Tanácsa csütörtökön elfogadta az 

Európai Parlament javaslatát a polgári kezdeményezésekre vonatkozó határidők 

meghosszabbításáról – tájékoztatott pénteki hírlevelében az RMDSZ. Az intézkedés a 

Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nemzeti régiókról szóló kezdeményezését is érinti. 

Csütörtökön a tagállamok kormányainak képviselőit tömörítő Tanács elfogadta a 

Parlament javaslatát, hogy a mostani meghosszabbítást követően, amennyiben a 

tagállamok egynegyedében megszorító intézkedések vannak életben, a Bizottság ismét 

élhet a hosszabbítás lehetőségével. A csütörtöki informális alkut várhatóan júliusban fogja 

véglegesíteni a tagállami kormányokat tömörítő Európai Unió Tanácsa és az Európai 

Parlament plenáris ülése. 

 

Hálásak a román gazdák a magyar állam pénzéért: nincs etnikai 
színezete az erdélyi gazdaságfejlesztésnek 

Az elején nem is sejtették, hogy gazdaságfejlesztési programja révén a magyar állam az ő 

mezőgazdasági vállalkozásukat is támogatná. Kételkedve tekintettek a Pro Economica 

Alapítványon keresztül lebonyolított pályázati rendszerre, hiszen meg voltak győződve, 

hogy az nem nekik szól. Ma már örömmel újságolják, hogy kellemesen csalódtak 

Magyarország kormányában: a Maros megye színromán vidékein élő gazdák méltányolják, 

hogy etnikai hovatartozástól függetlenül ők is részesülhettek a jelentős támogatásban.  

 

A moldvaiak javára döntött a táblabíróság a Békás-szorosért folyó 
perben  

A Ploiești-i Táblabíróság csütörtökön kimondott jogerős ítéletében a moldvai felek javára 

döntött a székelyföldi Gyergyószentmiklós és a moldvai Almásmező (Bicaz Chei) 

határperében, amely voltaképpen a Békás-szoros hovatartozásáról szól. Az ítélet kivonatát 

a romániai bíróságok portálján tették közzé. A táblabíróság elfogadta Almásmező, 

valamint Neamț megye önkormányzatának, prefektusának és kataszteri hivatalának 

fellebbezését, ugyanakkor megalapozatlannak tartotta és elutasította Gyergyószentmiklós 

város, Hargita megye önkormányzata és prefektusa érveit, és megváltoztatta az egy évvel 

ezelőtt kimondott elsőfokú ítéletet, amely a székelyföldi feleknek kedvezett. A peres ügyet 

közel tíz évi pereskedés után tíz különböző bíróság tárgyalta, mivel az ügyiratot újra meg 

újra elhelyezték az érzékenységre hivatkozva. Borboly Csaba, a Hargita megyei 

önkormányzat elnöke az MTI-nek elmondta: rendkívüli jogorvoslatért fognak folyamodni, 

ha megkapják az ítélet megindokolt változatát. A tanácselnök sérelmezte, hogy a Hargita 

megyei önkormányzatot és Hargita megye prefektusát kizárták a perből.  
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Összehangolt, közös cselekvésben állapodott meg az MKP és az 
Összefogás 

Közös cselekvés, az egység megteremtése – egyebek mellett ebben egyezett meg a Magyar 

Közösségi Összefogás és a Magyar Közösség Pártjának vezetősége a két tömörülés 

találkozóján, melyre az Összefogás kezdeményezésére Komáromban került sor. A két párt 

vezetősége egyetértett abban, hogy egységes szlovákiai magyar tömörülésre van szükség, 

amelyben különböző irányultságú platformok találnak otthonra. Megállapították, hogy 

összehangolt és közös cselekvésre van szükség, ezért a felek megegyeztek, hogy a jövőben 

közösen fognak fellépni mind a szlovák, mind a magyar kormányzat irányában, és közös 

szakmai fórumok kialakítására törekszenek. Közösen fogják követelni, hogy a kollektív 

bűnösség elvét ne alkalmazhassák a szlovák állami szervek, valamint szorgalmazzák a 

közlekedési miniszternél az R7-es gyorsforgalmi út mielőbbi megnyitását – áll a két párt 

közös nyilatkozatában. 

 

Pásztor István: Minimum megduplázza eddigi parlamenti helyeit a 
VMSZ 

Minimum megduplázza eddigi parlamenti helyeit a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a 

korábbi négy helyett nyolc-kilenc képviselői mandátummal számol a párt - mondta 

Pásztor István, a VMSZ elnöke szerdán a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című 

műsorában. Jelezte, még várják a vasárnapi parlamenti, a vajdasági tartományi és az 

önkormányzati választás végleges adatait, de úgy tűnik, hogy történelmi eredményt értek 

el. Pásztor István kiemelte: tartományi szinten az eddigi hat helyett 11 képviselőjük lesz, és 

a párt közel 80 százalékkal, 109-ről 172-re növelte önkormányzati képviselői számát. Mint 

mondta, a választáson eddigi koalíciós partnerük, a Szerb Haladó Párt ellenfél is volt, 

ennek megfelelően voltak súrlódások az elmúlt hetekben a két párt között, azonban a 

választás utáni hétfőtől újra azon gondolkodott mindenki, hogy hogyan tovább. A VMSZ 

arra készül, hogy folytatja a már hat éve tartó együttműködést a Szerb Haladó Párttal 

(SNS). A VMSZ választási sikerének nemzetpolitikai relevanciája is van, és erősíti a 

határon túli magyar politizálást - értékelt Pásztor István. 
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Pásztor István: Hetvenezer szavazat a VMSZ-nek 

60-70 százalékkal több szavazatot kapott az önkormányzati választásokon a Vajdasági 

Magyar Szövetség, mint korábban – nyilatkozta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió 

Napindító című műsorában. A pártelnök elmondta, 70 ezer választópolgár támogatta a 

magyar pártot. Így Zentát, Magyarkanizsát és Topolyát sikerült megőrizni nagy számú 

többséggel. Pásztor István elmondta, hogy Kishegyesen teljes a döntetlen a Szerb Haladó 

Párttal. A Szerbiai Szocialista Párt ott 1 mandátumhoz jutott. Sikernek könyvelte el az 

óbecsei és az adai szereplést is, itt 11-11 tanácsnoki helyett szerzett a VMSZ. A pártelnök 

Szabadka kapcsán elmondta, a választópolgárok szavazatának egyharmada a VMSZ 

listáján landolt. Azt remélték, a más nemzetiségű lakosok is átszavaznak majd, de az nem 

következett be nagyobb számban. A 22 megszerzett tanácsnoki hely a VKT-ben azonban 

elegendő arra, hogy felegyenesedjünk – tette hozzá Pásztor István. A VMSZ elnöke 

elmondta, ebből a pozícióból is meg tudják valósítani a kitűzött célokat. Arra kérte a 

szabadkai lakosokat, ne legyenek csalódottak, hanem legyenek büszkék arra, amit a 

közösség tagjai Szabadkán produkáltak. 

 

Szijjártó: hétfőn minden közúti átkelő megnyílik az ukrán-magyar 
határon 

Legkésőbb hétfő reggel megnyílik mind az öt közúti átkelőhely a magyar-ukrán határon – 

jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Kijevben az 

ukrán partnerével, Dmitro Kuleba külügyminiszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. A 

két miniszter azt követően beszélt újságírók előtt, hogy hét év kihagyás után ismét ülést 

tartott a magyar-ukrán gazdasági együttműködéssel foglalkozó kormányközi vegyes 

bizottság. Szijjártó Péter elmondta, hogy a határátkelők a jelenlegi utazási szabályok 

fenntartása mellett nyílnak meg. Kiemelte, hogy azért fontos ez, mert jelenleg az egyetlen 

nyitva tartó átkelőnél, Záhony és Csap között hosszú várokozás tapasztalható, és 

Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökének 

külön kérése és kezdeményezése volt Budapest felé a többi átkelő megnyitása is, amiről 

sikerült megállapodni az ukrán féllel. Dmitro Kuleba elmondta, hogy a miniszteri találkozó 

egyik célja Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök 

csúcstalálkozójának előkészítése is volt egyben. Kérdésre válaszolva kifejtette: Kijev abban 

érdekelt, hogy a csúcstalálkozóra júliusban sor kerüljön, és a megbeszélés tartalmi legyen a 

két ország vezetői között. Hozzátette, hogy a most aláírt jegyzőkönyv lesz az egyik alapja 

annak a memorandumnak, amelyet várhatóan a két vezető a csúcstalálkozón aláír majd. 

Szijjártó Péter fontosnak nevezte, hogy a kárpátaljai nemzeti közösség oktatási és 

nyelvhasználati jogait érintő vitákat a két ország civilizált mederben tartsa, és ne 

lehetetlenítsék el a más területeken való kétoldalú együttműködést.  
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Vakcinaszállítmányt adott át Grezsa István az ukrán 
Vöröskeresztnek a kárpátaljai Csapon 

A magyar kormányprogram keretében 22 ezer 500 adag oltóanyagot adott át Grezsa István 

miniszteri biztos az ukrán Vöröskereszt kárpátaljai megyei szervezetének pénteken 

Csapon. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért 

és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos 

Olekszij Petrov, Kárpátalja megye kormányzója és Buhajla József ungvári főkonzul 

jelenlétében, a csapi határátkelőhelyen megtartott eseményen elmondta, az ötéves magyar 

kormányprogram keretében 141 millió forint értékben ötkomponensű – diftéria, 

szamárköhögés, tetanusz, influenza és gyermekbénulás elleni – védőoltások újabb 

szállítmánya érkezett meg pénteken a térségbe. Az elmúlt három évben összesen mintegy 

80 ezer ampulla érkezett adományként Kárpátaljára – emlékeztetett a miniszteri biztos. 

Grezsa István elmondta, a program kezdetekor még nem tudhatták, hogy kanyarójárvány 

tör ki a térségben, de ugyanúgy senki sem gondolta, hogy Covid-járvány terjed el a világon, 

amely jelenleg Ukrajnát is sújtja. Megerősíti a program a helyességét az a tény - folytatta -, 

hogy a koronavírus-járvány azokban az országokban volt gyengébb, ahol magas a 

gyermekkori átoltottsági arány. Grezsa István hangsúlyozta, a programból még két év van 

hátra, ezért arra kérte a kormányzót, hogy összesítsék az idei és jövő évi kárpátaljai 

vakcinaigényeiket, a magyar kormány pedig készen áll az igények kielégítésére.  

 

Szijjártó: Magyarország kész segíteni Ukrajnának az árvíz elleni 
védekezésben 

A Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj magyar katonái készen állnak, hogy ha az ukrán 

hatóságok igényt tartanak rájuk, az Ukrajnát sújtó árvíz helyszínére utazzanak – jelentette 

be a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán péntek délután. Szijjártó Péter 

bejegyzésében felidézte: az Ukrajna egyes részeit sújtó időjárás miatt az ország több 

területén alakultak ki árvizek és áradások az elmúlt napokban. A védekezés és a 

kárelhárítás sikere érdekében felajánlottuk segítségünket szomszédainknak – tette hozzá. 

Mint írta, a természeti katasztrófák utáni feladatok elvégzésére szakosodott Tisza 

Többnemzeti Műszaki Zászlóalj magyar katonái készen állnak, hogy amennyiben az ukrán 

hatóságok igényt tartanak rájuk, a kijelölt helyszínre utazzanak. A magyar–román–

szlovák–ukrán összetételű Tisza Többnemzeti Műszaki Zászlóalj célja a Tisza vízgyűjtő 

területén bekövetkezett árvizek, illetve más természeti csapások, ökológiai 

katasztrófahelyzetek esetén az érintett lakosság megsegítése, a károk elhárításában való 

részvétel. 
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Potápi: a határon túli magyaroknak érezniük kell, hogy van egy 
anyaországuk 

A magyar kormány az elmúlt tíz évben mindent megtett annak érdekében, hogy azok a 

magyarok, akik nem a mai Magyarország területén élnek, érezzek, hogy van egy 

anyaországuk. Érezzék, hogy van egy olyan felelős kormányuk, amely az ő sorsukkal is 

foglakozik, amely minden olyan lehetőséget megad nekik, amellyel Magyarországon 

rendelkeznének - mondta Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára vásárnap a drávaszögi Várdarócon. Az államtitkár köszöntőt mondott a helyi 

magyar tájház felújított részének avatási ünnepségén. Beszédében emlékeztetett, hogy 

néhány száz kilométerre délebbre, Szarajevóban 106 évvel ezelőtt meggyilkolták az 

Osztrák-Magyar Monarchia trónörökösét, Ferenc Ferdinándot. Így nem csak a monarchia, 

hanem a monarchiával szövetséges és szemben álló országok is belesodródtak az első 

világháborúba. Ez a háború eredményezte azt a magyarok számára, hogy feldarabolták az 

országukat 1920. június 4-én tette hozzá. "Nem csak a történelmi tájaink, így a Drávaszög 

is, hanem a magyar nemzet egyharmada a határon kívülre kerültek. Azóta 

Magyarországnak nem csak a Magyarországon élőkkel, hanem a határon túli magyarokkal 

is foglalkoznia kell" - húzta alá. Horvátországban július 5-én előrehozott parlamenti 

választások tartanak. 

 

Jankovics: „Erős magyar képviseletre van szükség Zágrábban – a 
szavazóhelyen követeljék a magyar szavazólapot!” 

Június 20-án az OVB (Országos Választási Bizottság) honlapján megjelentette a július 5-ei 

parlamenti választásokra leadott jelöléseket mind a 12 horvátországi választókerületre 

vonatkozóan. Ezekből kiderült, hogy a HMDK az egyetlen szervezet, amely jelölt(ek)et 

állított a horvát szábor „magyar” mandátumának a megszerzése érdekében. Ez egy olyan 

helyzet, amelyre még a horvátországi magyarság történetében nem volt példa. Az idén a 

HMDK jelöltjei rekordszámú aláírást gyűjtöttek össze, korábban még megközelítőleg sem 

sikerült összeszednie senkinek sem ennyit – 3617 magyar írt alá a Jankovics-Matijević 

„páros” indulását támogatva mindössze hat nap alatt. Jankovics Róbert elmondta: „Most 

végre abban a helyzetben vagyunk, hogy ezen a választáson nem egymás ellen kell 

harcolnunk, hanem azért fogunk szavazni, hogy a minél nagyobb számú szavazatszámmal 

erőt, egységet és a magyar érdekek melletti kiállást demonstráljuk. Azért küzdünk, hogy 

bizonyítsuk, vagyunk és lenni akarunk”. 
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