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Potápi: A sikeres nemzetpolitika letéteményesei a fiatalok 

Potápi Árpád János a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei Középiskolások Táborának 

megnyitóján hangsúlyozta: továbbra is szeretnének sikeres nemzetpolitikát folytatni. 

Ehhez fiatalok kellenek, hiszen minden politika értelmét veszti, ha nincs mögötte 

utánpótlás – tette hozzá a nemzetpolitikáért felelős államtitkár. Kiemelte: a nemzeti 

összetartozás és az erős magyar közösségek évének tervezett programjait a koronavírus-

járvány jelentősen átírta. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a karantén következtében 

ugyanakkor a kapcsolatok ápolásának új lehetőségei nyíltak meg, és így „meg tudtuk 

erősíteni közösségeinket, szervezeteinket”. „Mondhatjuk azt is, hogy az egész helyzetből a 

magyarság megerősödve került ki” – közölte. Az államtitkár reményét fejezte ki, hogy a 

jövőben az új lehetőségeket is kihasználva változatlanul sikeres nemzetpolitikát lehet 

építeni. Arra bátorította a tábor résztvevőit, hogy maguk is vállaljanak szerepet ebben a 

folyamatban. Reményét fejezte ki , hogy „a Rákóczi-táborok lakói magyarságélménnyel és 

magyarságtudattal megerősödve, erős hazaszeretettel felvértezve térnek vissza 

lakóhelyükre”, és a nyár további részében is lesz lehetőségük hasonló kikapcsolódásra. 

 

Több mint 2,2 milliárd forintos támogatás a külhoni magyar 
közösségeknek 

Több mint 2,2 milliárd forintos támogatásban részesülnek a Kárpát-medencében és a 

diaszpórában élő magyar közösségek, valamint a nemzetpolitikai célokat megvalósító 

anyaországi szervezetek – jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára. 

Potápi Árpád János jelezte, hogy a koronavírus-járvány miatt a tavaszi-nyári 

rendezvényeknek nem tudtak támogatást megítélni. Reményét fejezte ki, hogy az év 

második felében az akadályok elhárulnak, és a határok is megnyílnak. A támogatási 

keretre 2019 decemberében kiírt négy pályázat eredményét ismertetve elmondta, hogy 

másfél milliárd forinttal segítik a külhoni magyar oktatást és kultúrát, amiből 

egymilliárdot központi felhíváson, félmilliárdot négy regionális pályázaton keresztül 

osztanak ki. A központi pályázatra 2244 kérelem érkezett, amiből 655 nyert el támogatást. 

A regionális felhívásokra 1504 pályázat érkezett, ebből 691 kap forrást. A diaszpórában élő 

magyarság szervezetei és az ott magyar nyelvű oktatást végző tömörülések számára 364 

millió forint áll rendelkezésre; 449 kérelemből 261 kap támogatást. 

 

Szili Katalin: Európai szabályozás kellene az őshonos nemzeti 
kisebbségek érdekében 

Egységes európai szabályozásra van szükség az őshonos nemzeti kisebbségek érdekében – 

mondta el a Kárpát-medencei autonómiatörekvések egyeztetéséért felelős miniszterelnöki 

megbízott pénteken budapesti sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a terület javasolt 
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alapelveit tartalmazó kiadványt. Szili Katalin közölte, a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium Magyarország szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős 

miniszteri biztossal, Kalmár Ferenccel együtt jegyzett kiadványuk első alapvetése, hogy 

szülessen egy olyan dokumentum, amely lehetővé teszi egy egységes európai szabályozás 

alapelveit, amelyek az egyes nemzetek sajátosságait figyelembe véve egy keretszabályt 

jelentenek. A mai szabályozás értelmében az őshonos nemzeti kisebbségek ügyével az 

Európai Unió (EU) nem foglalkozik – mutatott rá megjegyezve, hogy EU a kisebbségek 

ügyének kérdését nemzeti hatáskörbe utalja. 

 

Elfogadta a képviselőház a helyhatósági választások szeptember 
27-i megszervezéséről szóló törvénytervezetet 

Döntő kamaraként szavazta meg szerdán a képviselőház az önkormányzati választások 
szeptember 27-i megszervezéséről szóló RMDSZ-es törvényjavaslatot. A tervezetet 253 
támogató és 2 ellenszavazattal, 36 tartózkodás mellett fogadta el az alsóház. A kormány 
hasonló témájú törvénytervezetét elutasították a képviselők. A képviselőház döntő házként 
szavazott a tervezetről, de a törvény akkor lép hatályba, ha Klaus Iohannis államfő is 
kihirdeti. Ennek július 27-ig meg kell történnie, hogy rá két hónapra megtarthassák a 
választásokat. Benedek Zakariás, az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője a magyar 
közmédiának elmondta: a politikai viták miatt fennállt a veszélye, hogy kifutnak az időből, 
és azért nem lehet majd szeptemberben választást rendezni, mert nem jut idő a 
jelöltállításra, választási kampányra és a voksolás technikai előkészítésre. Ezért amint 
politikai konszenzus kezdett körvonalazódni a kormány és ellenzék között a szeptember 
27-i dátum körül, az RMDSZ beterjesztette a választást erre a napra kiíró 
törvénytervezetét. A frakcióvezető azonban attól tart, hogy a járvány ismét közbeszólhat, 
és a fertőzések gyorsan növekvő száma miatt szeptember 27-én sem lehet majd megtartani 
az egyszer már elhalasztott választásokat.   

 

Hírszerzés: nem veszélyeztette Románia integritását a Székelyföld 
autonómiájáról szóló törvénytervezet 

Nem forgott veszélyben a román állam integritása a Székelyföld autonómiáját célzó 

törvénytervezet révén a bukaresti parlament titkosszolgálatokat felügyelő bizottságának 

volt alelnöke szerint. „A SRI-től a képviselőház elnöke is állásfoglalást kért, a 

titkosszolgálat pedig a bizottság közvetítésével továbbította válaszát. Elmondhatom, hogy 

nem forgott veszélyben az ország integritása” – közölte a hírügynökséggel a jelenleg az 

ellenzéki Szociáldemokrata Pártban (PSD) politizáló Marian Cucșa. Ugyanakkor a testület 

titkára, Csoma Botond szerint a SRI parlamentnek küldött válasza nem arról szól , mint 

amit a román politikus állít. Az RMDSZ politikusa úgy fogalmazott: „nem arról szól a SRI 

válasza, mint amit Marian Cucșa a sajtónak nyilatkozott”. Hozzátette, a bizottsághoz két 
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válasz is érkezett a hírszerző szolgálattól, egy titkosított és egy nem titkosított változat is, 

de egyiket sem kívánja részletezni. „Ha beszámolok a nem titkosított jelentés részleteiről, 

akkor támadható vagyok, mert a tikosított változatában is szinte ugyanazok az információk 

szerepelnek” – magyarázta a képviselő. 

 

Matovič-Bukovszky-találkozó: Kisebbségügyi minisztérium jöhet 
létre 

Szerdán közös találkozón vett részt Igor Matovič (OĽaNO) kormányfő és Bukovszky László 

(Most-Híd) kisebbségügyi kormánybiztos. A találkozó után Bukovszky közösségi oldalán 

számolt be a találkozó részleteiről. Elmondása szerint a kormányfővel megállapodásra 

jutottak arról, hogy Szlovákiának kisebbségi törvényre van szüksége, amely szabályozná a 

kisebbségi jogok intézményes garanciáit is. Erre a célra – ahogy azt a kormányprogram is 

tartalmazza – új hivatalt, vagy egy kisebbségügyi minisztériumot kell létrehozni.   

Bukovszky elmondása szerint konstruktív vitát folytattak a kormánybiztosi 

kompetenciáiról, valamint a kormány törvényalkotási szándékairól, azt azonban egyelőre 

még nem tudta megmondani, hogy a Matovič-kormány meghagyja-e őt funkciójában. A 

kormánybiztos közlése szerint a miniszterelnökkel szót ejtettek a közelgő népszámlálásról 

is, amely a kisebbségek számára nagy jelentőséggel bír.  “A miniszterelnök úrnak ezzel 

kapcsolatban javasoltam, hogy a népszámlálás előtt küldjön pozitív jelet a kisebbségeknek 

arról, hogy Szlovákia toleráns ország, ahol a kisebbségeknek nem kell félniük felvállalni 

identitásukat.”

 

Pásztor István: olyan választási eredményt valósítottunk meg, 
amire az utolsó 28 évben nem volt példa 

Elégedett a 2020-as parlamenti választás eredményeivel a Vajdasági Magyar Szövetség, a 

párt szereplése felülmúlta a várakozásaikat. Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió 

vendégeként elmondta, a július elsején egyes helyeken megismételt választások nem 

befolyásolták lényegesen a június 21-ei eredményeket. A parlamentbe bejutott 7 választási 

lista egyike a VMSZ-é, amely a 9 megszerzett mandátumával önálló frakciót alakíthat. 

„Valóban az volt a célunk, hogy önálló frakciót hozzunk létre. Most olyan választási 

eredmény alakult ki, olyan választási eredményt valósítottunk meg, amire az utolsó 28 

évben nem volt példa. Utoljára ennyi mandátuma a vajdasági magyar politikának, vagy a 

vajdasági magyar közösségnek 1992-ben volt az akkor szervezett választásokon. Akkor egy 

párt volt, 150 ezerrel többen voltunk, más politikai állapotok uralkodtak. Úgyhogy ilyen 
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szempontból ez a választási eredmény mindenféleképpen kiválónak minősíthető.” Pásztor 

István elmondta, a napokban tárgyal majd Aleksandrar Vučić szerb elnökkel a koalícióról 

és a kormányalakításról. 

 

 A KMPSZ levélben fordult az ukrán oktatási minisztériumhoz 

A Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) az ukrán oktatási minisztériumhoz 

címzett levelében Orosz Ildikó úgy fogalmazott, hogy „a kisebbségi tannyelvű középfokú 

oktatási intézmények számára kidolgozott és jelenleg is érvényes oktatási programok 

biztosítják a jogot az anyanyelv és irodalom és/vagy idegen nyelv tanulására, emellett a 

konkrét tantárgyakat szabályozó oktatási programok megállapítják az államnyelv, az 

anyanyelv és az idegen nyelv oktatására kijelölt óraszámot, a megszerzett tudás és 

eredmények iránti követelményeket, azonban a tantervekben mindez nem szerepel külön 

tantárgyak szerinti lebontásban”. A KMPSZ elnöke kérte, hogy engedélyezzék a általuk 

korábban megküldött tantervek használatát, amelyek biztosítanák a lehetőséget az 

államnyelv és irodalom, az anyanyelv és irodalom, valamint egy idegen nyelv oktatására az 

állami oktatási szabványokkal összhangban. 

 

Orbán Viktor: új lendületet kaphatnak a horvát-magyar kapcsolatok 

Orbán Viktor gratuláló levelet írt Andrej Plenković horvát miniszterelnöknek, a Horvát 

Demokratikus Közösség (HDZ) elnökének a párt választási győzelméhez; írásában jelezte: 

készen áll a Közép-Európa megerősítését célzó stratégiai párbeszéd folytatására – 

tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke hétfőn. Bízom abban, 

hogy a kormányalakítást követően új lendületet kap a magyar-horvát kapcsolatok 

folytatására irányuló együttműködésünk – írta Orbán Viktor, aki biztosította horvát 

hivatali partnerét arról, hogy a magyar kormány elkötelezett Európa biztonságának, 

versenyképességének megőrzése iránt, és készen áll a Közép-Európa további megerősítését 

célzó stratégiai párbeszéd folytatására. „Meggyőződésem, hogy kormányaink szoros 

együttműködése hatékonyabbá teszi a koronavírus-járvány elleni védekezésünket, és a 

gazdaságaink újraindításához is segítségül szolgál” – fogalmazott levelében a magyar 

kormányfő. 

 

Rekordszámú szavazatot kapott a HMDK jelöltje 

A július 5-ei választáson rekordszámú szavazatot kapott a HMDK jelöltje, Jankovics 

Róbert, akinek az elmúlt évek munkájával, kiváló teljesítményével sikerült elérnie, hogy 
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először indulhatott egyetlen jelölt a magyar kisebbségnek garantált egy képviselői helyért, 

ilyenre a horvátországi magyarság eddigi történetében még nem volt példa. Összesen 2807 

szavazatot kapott, az eddigi 10 parlamenti választás alkalmával még soha senkinek nem 

sikerült begyűjtenie. Jankovics Róbert parlamenti pozíciójának a legitimitását növeli az is, 

hogy csakúgy, mint az előző, 2016-os választáson, a nemzeti kisebbségek számarányát 

tekintve a magyarok szavaztak a legtöbben. Két járásban, a Hercegszőlősiben és a 

Bellyeiben is minden horvát politikai pártot maga mögé utasított a HMDK. 

 

Kiírták az újabb gazdaságfejlesztési pályázatot 

A HMDK vidék- és gazdaságfejlesztési stratégiája alapján, a magyar kormány jóvoltából az 

Economica Hungarica alapítvány kiírta legújabb pályázatát. Az eszközbeszerzési pályázat 

július 6-tól a keret kimerüléséig, de legkésőbb augusztus 6-ig lesz elérhető. Az Economica 

Hungarica alapítvány legújabb pályázata ismét eszközbeszerzéssel kívánja segíteni a 

gazdálkodókat és a vállalkozókat. A pályázatok intenzitása legfeljebb 75 százalék. Az egy 

jelentkező által megpályázható legkisebb összeg 615 000 forint (1900 euró), a maximális 

összeg pedig 8 millió forint (25 ezer euró). Pályázatot Eszék-Baranya és Vukovár-Szerém 

megye meghatározott településein lakóhellyel vagy székhellyel rendelkezők nyújthatnak 

be. Az újonnan kiírt pályázat mellett továbbra is lehet föld- és házvásárlási támogatásra 

pályázni. 
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