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Magyarország Romániában végrehajtott gazdasági programjaira vonatkozó megállapodási
tervezetet kért a román külügyminiszter magyar hivatali kollégájától. Erről az Agerpres
hírügynökségnek adott interjúban beszélt Bogdan Aurescu. A román diplomácia vezetője
az interjúban említést tett Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel tartott bukaresti
találkozójáról, felidézve, hogy a román fél a „Magyarországgal való reális partneri
viszonyt” óhajtja megteremteni, ugyanakkor azt szeretné, hogy a magyar fél lépjen ki a
„provokáció logikájából” a Romániával való viszonya tekintetében. Aurescu beszélt a
szomszédos ország Románia területén bonyolított gazdasági programjáról is, kijelentve:
határozottan kérte, hogy a felek kétoldalú megállapodást írjanak alá ennek
megvalósításáról. „A megállapodás a következő alapelveket kell hogy tartalmazza: a román
hatóságok bevonását, az átlátható és hátrányos megkülönböztetést nélkülöző jelleget,
valamint azt, hogy a versenyre és állami támogatásokra vonatkozó romániai és uniós
jogszabályok figyelembevételével valósuljanak meg”– jelentette ki a román
külügyminiszter.

Erdély

Erdélyi gazdaságfejlesztési program: ragaszkodik az államközi
megállapodáshoz a román külügy

Tusnádfürdőn is új óvodát épít a magyar állam
A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja támogatásával épülhet új
óvoda és napközi Tusnádfürdőn. Épp jókor, a jelenlegi intézmény ugyanis nem felel meg a
tűzvédelmi előírásoknak, átépítése pedig túl költséges lenne. Az új tanintézet három
óvodai és egy napközis csoportnak biztosít majd helyet, minden szükséges felszereltséggel
együtt – erről nemrég született döntés. Mint Albert Tibor, a Hargita megyei fürdőváros
polgármestere elmondta, a beruházás szükségességét az óvoda jelenlegi helyzete is
indokolja, amely egy régi villa épületében működik, megfelelő körülmények között, jól
felszerelve. Viszont az érvényben levő tűzvédelmi előírásoknak nem felel meg, és az
engedélyeztetéshez olyan mértékű átalakításokra lenne szükség, amelynek költsége
megközelítené egy új épület felépítésének költségét – ismertette Albert Tibor. „Mi ezt a
lehetőséget választottuk, és ha az óvoda elkészül, akkor a régi épület megmaradhat
közösségi háznak vagy vendégháznak az önkormányzat számára” – vetítette előre a
városvezető.

Nem tarthatták meg magyar miséjüket a moldvai csángók Bákóban
Hiába készültek a Bákó megyei csángó hívek arra, hogy a koronavírus-járvány miatt
elrendelt több hónapnyi szünet után újra magyar szentmisén vegyenek részt Bákóban, a
szertartás az utolsó pillanatban meghiúsult. Egy csángó tematikájú közösségi oldal szerint
a miséknek helyet adó templom környékén élő lakók tiltakozása miatt maradt el a
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Izgalmas küzdelem várható az MKP vezetéséért
Két héttel az MKP július 18-án esedékes tisztújító kongresszusa előtt számos jelölt neve
merült fel lehetséges pártelnökként. A párt szenci járási szervezete Bárdos Gyulát, a
Csemadok elnökét jelölte pártelnöknek, aki az idei parlamenti választás során az MKÖ
listáját vezette. A párt dunaszerdahelyi járási konferenciája úgy döntött, az MKP élén Őry
Pétert látná szívesen, aki jelenleg a párt Országos Tanácsát (OT) vezeti. Ez utóbbi testület
élére pedig Berényi Józsefet, Nagyszombat megye alelnökét javasolták. A nagymihályi és a
Kassa-vidéki járási MKP-sok úgy határoztak, az elnöki tisztségre nem állítanak jelöltet, az
OT élére pedig Furik Csaba Kassa megyei képviselőt, Kisgéres polgármesterét jelölik. A
lévai járási konferencia az elnöki posztra Berényit javasolta. A Rozsnyói és a Nagyrőcei
járás MKP-s szervezete az elnöki tisztségre Cziprusz Zoltán Besztercebánya megyei
képviselőt jelölte. A galántai járási MKP az elnöki poszton a nagymácsédi Forró Krisztiánt,
Nagyszombat megyei képviselőt látná szívesen. Berényi József megerősítette korábbi
kijelentését, miszerint egyértelműen kizárja, hogy újra a párt élére álljon. Őry Péter az Új
Szónak elmondta, hogy elfogadta a jelölést. „A kongresszuson majd előállok egy
koncepcióval. Ennek a lényege, hogy teljes magyar egységben tudok gondolkodni” –
mondta. Az MKP közgyűlésén várhatóan két nagyobb csoportosulás feszülhet egymásnak.
Az egyik Őry elnökségét támogatja, míg a másik Berényi személyéhez köthető még annak
ellenére is, hogy az utóbbi nem ülne újra a pártelnöki székbe. Helyette Forró Krisztián
szállhat ringbe.
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szertartás, ám a magyar alkalmakon szolgálatot teljesítő pap szerint csupán a templom
szűkössége miatt nem lehet – a járvány elleni védekezés szabályait betartva – megtartani
egyelőre a miséket. Antal János, a Forrófalvi Kulturális egyesület vezetője önkéntesként
szervezi a bákói magyar misékre való utazást a különböző csángó településekről. Nem érti,
hogyan lehetséges, hogy a román nyelvű misék zavartalanul megtarthatók a városban,
egyedül a magyar szertartás nem. „Lássuk, mi lesz júliusban” – mondta.

lehetséges

Sólymos László, a Most-Híd elnöke szerint az MKP-val való összefogással véget kell vetni
„a két párt közti évtizedes bizalmatlanság korszakának” – írja a SITA hírügynökség.
Hasonló szellemben nyilatkozott a hírügynökségnek Őry Péter, az MKP ügyvivő elnöke is,
aki szerint „a logika a szélesebb koalíció létrehozását diktálja”. A SITA szerint a „széles
koalíció” létrehozásáról szóló tárgyalásokban helyet kapna a Magyar Fórum, az MKDSZ és
az MKÖ is. „A Most-Hídban már megtörtént a tisztújítás, most arra várunk, hogy az MKP-
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„A megismételt választások után és a végleges eredmények tudatában bizonyossá vált,
hogy a Vajdasági Magyar Szövetség történelmi sikert ért el” – jelentette be Pásztor István
Facebook bejegyzésében. „Ma végérvényessé váltak a június 21-i parlamenti választások
eredményei. A mai kihirdetések alapján bizonyossá vált, amit eddig is tudtunk: a Vajdasági
Magyar Szövetség történelmi sikert aratott köztársasági, tartományi és önkormányzati
szinten egyaránt„ – írta a párt elnöke a közösségi oldalon. „A Köztársasági Parlamentben a
VMSZ-nek az eddigi 4 helyett 9 képviselője lesz, míg a párt a Tartományi Képviselőházban
az eddigi 6 helyett 11 képviselőt delegálhat. A helyi önkormányzatokban 109 helyett 169-en
fogják ellátni a magyar érdekek képviseletét. Ez azt eredményezi, hogy nem lesz olyan
magyarok lakta település Vajdaságban, ahol ne lenne kihez fordulni a képviselőtestületekben” - húzta alá. Pásztor István a bejegyzésében köszönetet mondott a
választóknak, akik szavazatukkal támogatták a Vajdasági Magyar Szövetséget.

Új elemekkel bővül a magyar kormány kárpátaljai szociális
programcsomagja
Szélesebb támogatotti kört megcélozva, 2,56 milliárd forintos keretösszeggel hirdette meg
idén kárpátaljai szociális programcsomagját a magyar kormány. A határon túli magyarság
egyik legkiszolgáltatottabb része a kárpátaljai, a kormány azonban mindent megtesz annak
érdekében, hogy az ottani magyarság szülőföldjén tudjon maradni és boldogulni –
hangsúlyozta sajtótájékoztatóján a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára. Potápi Árpád János hozzátette, ma nincs olyan társadalmi réteg Kárpátalján,
amelyet a magyar kormány valamilyen formában ne támogatna: anyagi segítségben
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Pásztor István: Írjuk együtt tovább a vajdasági magyar közösség
történetét és higgyünk az összefogás erejében
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ban és megtörténjen, és kezdhetünk tárgyalni” – mondta Sólymos, hozzátéve, hogy a
„Most-Híd biztosan nem akarja elveszteni azt a hozzáadott értéket, hogy a nem magyar
nemzetiségeket is meg tudja szólítani”. Az MKP július 18-án tart tisztújító kongresszust.
Őry Péter ügyvivő elnök úgy nyilatkozott, hogy a kongresszus után megkezdődhetnek a
tárgyalások a magyar pártok között. Őry és Sólymos egyetértettek abban, hogy az új
politikai alakulat – amennyiben létrejön – nagyjából 6 százalék feletti választási
potenciállal rendelkezhet. Mindketten azzal magyarázták pártjuk sikertelenségét a februári
választásokon, hogy elaprózódtak a szavazatok a több induló között, és hogy a magyar
választók egy része szlovák pártra adta a voksát.
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szerint

A vasárnapi horvát előre hozott parlamenti választásokon leadott szavazatok 90 százalékos
feldolgozottságánál is vezet a jobboldali kormányzó Horvát Demokratikus Közösség (HDZ)
a Szociáldemokrata Párttal (SDP) szemben – közölte a horvát választási bizottság. A HDZ
kihirdette győzelmét, de nem szerzett abszolút többséget, így koalíciós partnert kell
találnia. A részeredmények tükrében a HDZ 68, az SDP irányította Restart Koalíció pedig
43 mandátumot szerzett a 151 fős törvényhozásban. A harmadik helyen a januári
elnökválasztáson harmadik Miroslav Skoro eszéki horvát üzletember, népszerű énekes
által létrehozott Haza Mozgalom nevű párt áll 15 mandátummal. Átlépi az ötszázalékos
parlamenti küszöböt 8 mandátummal az időközben jobboldalra tolódott Híd Függetlenek
Listája (Most) és 6 mandátummal a Mozemo! (Képesek vagyunk rá!) nevű újbalos pártok
és a zöldek szövetsége, amely tömörülés a választások meglepetése. Két parlamenti helyre
számíthat a Párt névvel és vezetéknévvel (Stranka imenom i prezimenom) balközép pártok
szövetsége és egy helyre a kisebbik kormányzó párt, a liberális Horvát Néppárt (HNS). A
horvát parlament 11 mandátumot a nemzeti kisebbségeknek és a horvát diaszpórának tart
fenn. A garantált magyar kisebbségi képviselői helyért egyetlen jelölt indult, Jankovics
Róbert, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnöke, aki
képviselő volt a leköszönt parlamentben.

A diaszpóra a távolságtartás idején is összetart
Az, hogy a magyarság, az elmúlt évszázadok tragédiái ellenére is megmaradt, az
összetartozás erejét mutatja – fejtette ki Szilágyi Péter a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa, aki szerint ezért is kiemelten fontos, hogy a
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részesülnek a magyar nyelven oktató tanárok, művészeti és zeneiskolák pedagógusai,
egészségügyi dolgozók, a média munkatársai, a szakmai tevékenységüket magyar nyelven
végző könyvtárosok, színészek és előadóművészek is. A kormány kárpátaljai szociális
programcsomagja 2015-ben 791 millió forinttal indult, az idén megpályázható keretösszeg
pedig már 2,56 milliárd forint. Az államtitkár közölte, hogy tavaly csaknem 15 ezer,
nemzetpolitikai szempontból fontos tevékenységet ellátó személy részesült egyszeri
támogatásban (fizetés-kiegészítésben), az idén pedig várhatóan tovább nő a támogatotti
kör. Kiemelte, hogy két új pályázati kategóriát is bevezettek a gyermekotthonokban
dolgozók, illetve a sportegyesületekben, sportiskolában tevékenykedő oktatók, edzők
részére.
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diaszpórában élő honfitársainkért is felelősek vagyunk. Szilágyi Péter kifejtette: „az elmúlt
tíz év nemzetpolitikai sikereként könyvelhető el a diaszpóra magyarságával való kapcsolat
újjáélesztése, ami azért is jelentős eredmény, mert a Kárpát-medencén kívül élő magyarok
korábban nemcsak fizikailag voltak távol, hanem lelkileg is. Nem volt lehetőségük
egyszerűsített honosítással az állampolgárság megszerzésére és nem voltak olyan
programok, amelyek élővé tették volna kapcsolatukat a magyarsággal. Mindebben nagy
változás történt a 2010-es esztendőben, és azt tapasztaljuk, hogy a diaszpórában élők
nagyra értékelik ezt az irányváltást”.
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