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A Nemzeti újrakezdés program részeként megjelent a külhoni magyar szervezetek
rendezvényeit, programjait támogató pályázati kiírás - jelentette be a Miniszterelnökség
nemzetpolitikáért felelős államtitkára hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón. Potápi Árpád
János közölte: a hatékony járványkezelésnek köszönhetően lehetővé vált, hogy az
áprilisban meghirdetett intézményfejlesztési és eszközbeszerzési támogatás után immár a
Kárpát-medence és a diaszpóra magyar szervezeteinek rendezvényeit és programjait is
támogassák. Tájékoztatása szerint a keretösszeg 500 millió forint, a pályázók 300 ezer és
egymillió forint közötti támogatást nyerhetnek. A pályázat benyújtására hétfőtől július 30ig elektronikus formában van lehetőség a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszer online
felületén, amely elérhető a https://nir.bgazrt.hu oldalon vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő
honlapjáról (http://www.bgazrt.hu). A támogatott programokat és rendezvényeket a
kedvezményezetteknek július 1. és december 31. között kell megvalósítaniuk - jelezte az
államtitkár. Potápi Árpád János a további részletekről elmondta: a kiírásban hat
alprogram szerepel; az első öt a Kárpát-medencei magyar szervezeteknek szól, a hatodik
pedig a diaszpóra-szervezeteknek. Utóbbi esetben egy szervezet több pályázatot is beadhat,
míg a Kárpát-medencei pályázók szervezetenként csak egyet - tette hozzá, majd arra is
felhívta a figyelmet, hogy mindenhol a hatályos járványügyi szabályokat kell betartani a
programok megvalósítása során.

Magyarország

Potápi: megjelent a külhoni magyar programokat támogató felhívás

Megnyílt a külhoni fiatalok vitorlástábora Orfűn

Évszázadokra tervez Nagyenyed: új óvodát-bölcsődét és modern
tornakertet kapott a kollégium
Potápi Árpád János államtitkár szerint az élet hímezi azokat a zászlókat, amelyeket a
magyar államiság ezer éves évfordulóján 21 éve adományozott a magyar állam. A politikus

Erdély

Megnyílt a Rákóczi Szövetség és a Tabu Sailing Team vitorlás egyesület külhoni magyar
fiataloknak szervezett vitorlástábora Orfűn. Szili Katalin, a határon túli
autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott a megnyitón azt hangsúlyozta, hogy
a Máramarosszigetről és Nagybányáról érkezett 22 diák nemcsak a környezet szépségeivel
ismerkedhet, hanem olyan készségekre tehet szert, amelyek egész életükben elkísérik őket.
A Rákóczi Szövetség a nemzet kovásza, harminc éve olyan missziót vállal fel, amelyben
beiskoláztatási programok, nyári tárborozások szervezése is szerepel – fogalmazott. A
miniszterelnöki megbízott briliánsnak nevezte a vitorlástáborok ötletét, egyúttal reményét
fejezte ki, hogy a megrendezése hagyománnyá válik. Nyitottak arra, hogy ha van készség,
lehetőség, más sportágakban is segítsék hasonló táborok szervezését - jelezte. Szili Katalin
szólt arról is, hogy a Rákóczi Szövetség táboraiban lehetőség van a Kárpát-medencében
tömbben, szórványban vagy bárhol a világon diaszpórában élő és magukat magyarnak
valló fiatalok találkozására.
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Erdély

az erdélyi Nagyenyeden beszélt erről szerdán délután annak az óvodának és bölcsődének
az avató ünnepségén, melyet a helyi Bethlen Gábor Kollégium udvarán a magyar állam
támogatásával épített fel a református egyház. Felidézte: a 21 éve ajándékozott
millenniumi zászlók egyik oldalára a magyar címert hímezték, a másik oldalát viszont
üresen hagyták, arra gondolván, hogy azt a történelem fogja kihímezni. „Nem is gondoltuk
volna 2000-ben, 2001-ben, hogy 21 év után ilyen sok eredményt tudunk felsorolni” –
jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár a
nemzetpolitikában elért eredmények közé sorolta azt, hogy 11 éve a határon túli magyarok
is megkaphatják a magyar állampolgárságot, mely szavazati joggal is jár, így a magyar
Országgyűlés nemzetgyűlés is, amelynek összetételét a határon túl leadott szavazatok is
alakítják. Potápi Árpád kitért arra, hogy a nagyenyedi óvodával egy időben magyar állami
támogatással újult meg a Bethlen Gábor Kollégium tornakertje is. Az államtitkár fontosnak
tartotta, hogy a gyermekek egészségesen nőjenek fel. Úgy vélte: ezt szolgálhatja, ha a
magyarországi gyakorlatnak megfelelően a Kárpát-medence más országaiban is bevezetik
a mindennapos testnevelési órákat.

Díjazták az Erdélyi Mentorprogramban résztvevő vállalkozókat
Mintegy száz erdélyi magyar vállalkozó vett részt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága, a Design Terminal és a Pro Economica Alapítvány szerda esti Erdélyi
Mentorprogram Záró- és Díjátadó Gáláján Kelementelkén. Mint elhangzott, a program
célja olyan közösségi hálót szőni, „amit soha senki nem tud eltépni”. A szerdai eseményen
köszöntőt mondott Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős
államtitkára és Vass Levente, a romániai egészségügyi minisztérium államtitkára.
Köszöntőjében Potápi Árpád János arról beszélt, hogy a 2019-ben kezdődött
mentorprogram minden régióban elindult, hogy a vállalkozások számára fejlesztési
lehetőséget nyújtson, fellendítse a magyar vállalkozásokat, megerősítse a magyar családok
gazdasági körülményeit. Egyre inkább egységes Kárpát-medencéről beszélhetünk,
mondhatjuk, hogy a határok megváltoztatása nélkül, békés eszközökkel sikerült a
nemzetet egyesíteni – fogalmazott a politikus, aki arra is kitért, hogy a nemzetpolitikában
2014–2015 óta a hagyományos támogatási rendszer mellett – amely alapvetően a kultúrát,
az oktatást, a szociális és egészségügyi szférát érinti – egyre nagyobb hangsúlyt kap a
szülőföldön való boldogulás segítése egyrészt a szakképzésen, másrészt a gazdasági
támogatási rendszeren keresztül. „A program célja olyan közösségi hálót szőni, amit soha
senki nem tud eltépni – hangsúlyozta Potápi, hozzátéve, az is a célok között szerepel, hogy
ezek a hálózatok a barátság elvén működjenek.

Mindkét irányban feloldották
Magyarország és Románia között

a

karantén-kötelezettséget

Minden korlátozást feloldottak a magyar-román határon a két ország állampolgárai
számára, ezzel visszaállt a járvány előtti állapot – tájékoztatott Magyarország kolozsvári
főkonzulátusa. „A mai naptól karantén nélkül tud utazni Romániából Magyarországra és
Magyarországról Romániába minden magyar, magyar-román, illetve román állampolgár!
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Erdély

Ezzel visszaállt a koronavírus előtti állapot a határon. Jó utazást kívánunk, tudjuk, hogy
már nagyon sokan várták ezt a bejelentést!” – áll a kolozsvári magyar diplomáciai
képviselet közösségi oldalán szerdán közzétett bejegyzésben. A közleményben ugyanakkor
felhívják a figyelmet, hogy Magyarországon a szolgáltatások igénybevételéhez továbbra is
szükség van vagy védettségi igazolványra (plasztikkártya), vagy román oltási igazolásra
(papírlap).

Óvodai sportpályákat avatott Székelyföldön Grezsa István

Potápi: a közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni
A közös múltra ma újra közös jövőt lehet építeni - jelentette ki Potápi Árpád János, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára Besztercebányán, ahol beszédet
mondott IV. Béla szobrának ünnepélyes leleplezésén. A IV. Béla által városi rangra emelt
Besztercebányán, amely ma már gyakorlatilag nem rendelkezik magyar lakossággal,
részint közadakozásból, részint különböző támogatásoknak – köztük a Nemzetpolitikai
Államtitkárság támogatásának – köszönhetően emeltek szobrot. Potápi Árpád János a
szobor ünnepélyes leleplezésén mondott beszédében kiemelte: a szobor átadása olyan
alkalom, amely arra figyelmeztet, hogy számos olyan alak van a két nemzet múltjában, aki
összeköti őket, s bízni lehet abban, hogy a jövőben is lesznek ilyenek. Az államtitkár a
második honalapítónak is nevezett uralkodó tetteit felidézve azok máig érvényes
üzenetéről is beszélt. Rámutatott: IV. Bélának számos akadállyal kellett megbirkóznia az
ország újjáépítése során, de azt mindvégig azzal a szemlélettel tette, hogy „csak az életben
bízva, türelemmel és kitartással lehet az apró dolgokból nagyot építeni”. Az államtitkár
rámutatott: a múlt héten a közös múlt egy másik nagy alakjának, Rákóczi Ferenc borsi
szülőhelyének épületét sikerült felújítva átadni. „Mindnyájan itthon vagyunk a Kárpátmedencében, érezzük is hát otthon magunkat benne!” – hangsúlyozta Potápi Árpád János.
Hozzátette: IV. Béla szobra emlékeztető jel lesz, amely azt üzeni, hogy „nemzeteink,
régiónk megújulásáért, felemelkedéséért mindenkor közös erővel kell cselekednünk”, mert

Felvidék

A magyar állam támogatásával felépített óvodai sportpályákat avatott csütörtökön a
székelyföldi Gyergyószentmiklóson, Székelyudvarhelyen és Szentegyházán Grezsa István, a
Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Programért is felelős miniszteri biztos. Grezsa István az
MTI-nek a székelyudvarhelyi avató után telefonon elmondta: az Ovi-Sport Közhasznú
Alapítvány által kifejlesztett és telepített sportpályák innovatív, az óvodai programba
illeszthető, hálóval zárt, és mindenféle védőeszközzel felszerelt, sportolási lehetőséget
biztosító kis építmények. A labdarúgás, kosárlabda, kézilabda, röplabda, tollaslabda és a
tenisz alapjainak az óvodai elsajátítására nyújtanak lehetőséget. Elmondta:
Magyarországon az óvodák 12 százalékába telepítettek már ilyen sportpályákat. A Kárpátmedencei Óvodafejesztési Program keretében négy pályát Kárpátalján, 14-et pedig
Erdélyben és a Partiumban építettek fel. Hozzátette: a pályák már a járvány idején
elkészültek, csak most volt lehetőség az ünnepélyes felavatásukra.
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Az MKP székházában tárgyalt Novák Katalin

Felvidék

csak így lehet tenni azért, hogy a térség, amely évszázadokon át szerves egységként
működött, újra egységes erővel emelkedhessen fel.

Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter folytatott eszmecserét Forró
Krisztián MKP-elnökkel és Bárdos Gyula elnökségi taggal, a Csemadok országos elnökével.
Forró Krisztián elmondta, Novák Katalinnak köszönetet mondott a felvidéki családokat is
segítő Köldökzsinór Program keretében nyújtott támogatásért. A Köldökzsinór Program
keretében 2018-tól a magyarországi családtámogatási ellátási formák közül két juttatás
elérhetővé vált a Magyarország közigazgatási határain kívül élő magyarok számára is. E
két támogatási forma az anyasági támogatás és a fiatalok életkezdési támogatása
(Babakötvény). A támogatási kérelmet a gyermek születésétől számított hat hónapon belül
kell benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Az MKP elnöke hozzátette, a magyar
minisztert tájékoztatta az MKP Országos Tanácsának döntéséről, amelyet újabb nagy
lépésnek értékelt a felvidéki magyar egységpárt megteremtése felé.

Felszentelték Géresi Róbert püspököt és Porubán Ferenc
főgondnokot
A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház X. Zsinatának nyitó istentiszteletére a
rimaszombati református templomban június 26-án délelőtt került sor. Hivatali esküt
tettek a tisztségviselők. A nyitó istentiszteleten Balog Zoltán püspök, a Magyarországi
Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke hirdetett igét. Magyarország
kormányfőjének, Orbán Viktornak a köszöntését Czimbalmosné Molnár Éva, a
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkársága
Felvidéki
Főosztályának
főosztályvezetője tolmácsolta.

Házhoz jött az elismerés
Vadkerty Katalin felvidéki történészt Magyarország miniszterelnöke Kallós Zoltán Külhoni
Magyarságért Díjban részesítette. Az elismerés a külhoni magyar közösségek érdekében a
közéletben, az oktatásban, a kultúrában, a nemzet örökségének megőrzésében, az egyházi
életben, a tudományban, a tömegtájékoztatásban és a gazdasági önszerveződésben
kimagasló tevékenységet végző magyarországi és külhoni személyeknek és szervezeteknek
adományozzák. Pénteken saját érsekújvári otthonában kereste fel a neves történészt
Potápi Árpád János, a miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
munkatársával, Czimbalmosné Molnár Éva főosztályvezetővel, hogy családi környezetben,
szerettei körében átadják neki a kitüntetést.
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A Magyarkanizsai Községi Képviselő-testület csütörtöki ülésén a képviselők elfogadták a
község regionális és kisebbségi nyelvek helyi chartájának javaslatát. Pletikoszity Tibor, a
VMSZ frakcióvezetője az ülés után megtartott sajtótájékoztatón újságíróknak elmondta,
hogy ilyen javaslatot Szerbiában elsőként Magyarkanizsa községben fogadtak el. A
dokumentum a magyar nyelv hivatalos használatára is vonatkozik. A javaslat teljes
kidolgozása a Magyar Nemzeti Tanács és a strasbourgi Európa Tanács szakértőivel közös
munka. Pletikoszity hozzátette, a döntés összhangban van a Szerbiában 2005-ben
elfogadott törvénnyel.

Vajdaság

Magyarkanizsán elfogadták a regionális és kisebbségi nyelvek helyi
chartáját

Díszdoktori címet kapott Kásler Miklós az Újvidéki Egyetemen
A díszdoktori kinevezésekben az az igazán felemelő, hogy az embert a saját kollégái
találják kitüntetésre méltónak, ezért rendkívül megtisztelő ez az elismerés - hangsúlyozta
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfőn Újvidéken, ahol az Újvidéki
Egyetem díszdoktorává avatták. Elmondta: mindig az a célja, hogy a legjobbat nyújtsa, a
legkisebb lehetőségek között is igyekszik megtalálni a legjobb megoldásokat. "A
tevékenység maga a legjobb motiváció" - húzta alá. Közölte, nem tartja politikai döntésnek
a kinevezését, nem a mostani jó magyar-szerb kapcsolatok állnak ennek hátterében,
hanem kizárólag a szakma ismerte el a tevékenységét.

Az együvé tartozás rendezvénye
Péntek délután hivatalosan is megnyitotta kapuit a Kanizsa Feszt. Az ünnepségen dr.
Lőrinczi Zoltánt, Magyarország nemzetközi ügyekért felelős államtitkárát Balázs Attila
főosztályvezető képviselte. Jelen volt Nyilas Mihály, a szerbiai igazságügy-minisztérium
államtitkára és Fejsztámer Róbert, Magyarkanizsa polgármestere. Balázs Attila dr.
Lőrinczi Zoltán szavait tolmácsolva elmondta, hogy olyan rendezvényről van szó, amely a
magyar nemzethez tartozó különböző korosztályok összefogásának, az együvé tartozás
erősítésének remek lehetősége, és mások számára is példaértékű esemény. Emellett remek
lehetőség a szerb–magyar kapcsolatok elmélyítésére is, amelynek alapját a két országban
élő nemzetiségek ügye képezi. Beszédében rámutatott a színes programokra, amelyek
nemcsak a kikapcsolódásra adnak lehetőséget, hanem az eszmecserékre és a problémák
megbeszélésére is lehetőséget biztosítanak.
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Honfoglalási emlékünnepséget tartott a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
a kárpátaljai magyarság egyik legjelentősebb emlékhelyén, a Beregszász közelében fekvő
Tiszacsoma község emlékparkjában. A Honfoglalási Emlékparkban 1996 óta emlékezik a
honfoglaló ősökre a kárpátaljai magyarság. A honfoglalás legendáriuma a történelmünk
kezdetét jelzi - hangoztatta a jelenlévőket köszöntő Beke Mihály András, Magyarország
Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja. „Megtaláltuk a helyünket Európában,
megteremtettük a magyarok államát, egy keresztény és független államot” – húzta alá a
diplomata. Szavai szerint Szent István állama évszázadokon keresztül védelmet és otthont
nyújtott a Szent Korona minden népének, a honfoglaló magyarok utódainak, az itt élő
szlovákoknak, ruszinoknak, az Oszmán Birodalom támadásai elől északra húzódó
szerbeknek, a Kárpátokon átkelő románoknak, a messze földről idetelepített dolgos
németeknek és másoknak. Beregszász és a hozzá tartozó kistérség polgármestere, Babják
Zoltán üdvözölte a KMKSZ 26 éves kezdeményezését, amelynek köszönhetően az
idelátogatók két napon keresztül tematikus programok segítségével ismerkedhetnek meg
honfoglaló őseink életmódjával, a népi mesterségekkel. Gulácsi Géza, a KMKSZ alelnöke
ősi, vihartépte tölgyfához hasonlította a magyar nemzetet, amelynek „számos ága törött le,
és mégis itt van”, miközben számos olyan népről, birodalomról tudunk, amelyek ma már
csak a történelemkönyvekben találhatók meg. A mai nemzedék feladatáról szólva a
politikus kifejtette, hogy „hűségesnek kell maradnunk és a tölgyfa szívósságával kell
kapaszkodnunk továbbra is anyanemzetünkbe”.

Kárpátalja

Honfoglalási emlékünnepség Tiszacsomán

Magyarország azt szeretné, ha Ukrajna minden területen
engedélyezné a magyar nyelv használatát
Ukrajnának meg kell adnia a magyar kisebbség számára a nyelvhasználat jogát minden
területen, beleértve az oktatást, a kultúrát és a közigazgatást is, jelentette ki Szijjártó Péter,
Magyarország külgazdasági és külügyminisztere az Európai Tanács Parlamenti
Közgyűlésén. Bevezető felszólalásában kihangsúlyozta, hogy a kisebbségi jogok kérdése
továbbra is kulcsfontosságú Magyarország számára, egyben hozzátette, hogy „az uniós
országoknak garantálniuk kell a kisebbségi nyelvek használatát az oktatásban, a
kultúrában és a közigazgatásban”. A vita során, Szijjártó Péter kijelentette, kifogásai
Ukrajnát érintik, ahol magyarok élnek, és meggyőződését fejezte ki, hogy őket illeti meg
„ezen jogok visszaállítása”. „Csalódottan tapasztaltuk, hogy miután mi támogatjuk Ukrajna
európai törekvéseit, az ukrán Parlament a kisebbségek jogai ellen döntött az oktatás, a
média és a közigazgatás területén”, – tette hozzá a miniszter.
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Ukrajnának az Európa Tanács tagországaként kötelező lenne betartani azokat a
kisebbségvédelmi egyezményeket, amelyek a szervezet égisze alatt születtek, ennek
ellenére az elmúlt időszakban sorozatos üldöztetések érték a kárpátaljai magyar
kisebbséget a helyi hatóságok részéről – jelentette ki Zsigmond Barna Pál, a Fidesz
képviselője. A képviselő szerint tűrhetetlen, hogy annak ellenére, hogy Magyarország
mindig kiállt Ukrajna területi integritása mellett, és maximálisan támogatja az ország
euroatlanti közeledését, a magyar közösségek nem kapnak megfelelő védelmet, még a
Magyarország és Ukrajna között létrejött kétoldalú megállapodások keretében sem.
Zsigmond Pál Barna rámutatott, hogy a magyar kisebbségek jogait garantáló jogszabályok
léteztek korábban, tehát itt sorozatos visszalépésről van szó a kijevi vezetés részéről.
Előzőleg működött egy kisebbségvédelmi rendszer is, amely lehetővé tette, hogy a nemzeti
kisebbségek használják a magyar nyelvet az oktatásban, azonban ezt a lehetőséget
erőszakos módon számolta fel az ukrán politikai vezetés – hangsúlyozta a képviselő.

Kárpátalja

Zsigmond Barna Pál: Ukrajnának is kötelező betartania a
kisebbségvédelmi egyezményeket

Kitüntették Hidi Endre keramikust

Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közössége
Ismét Jankovics Róbertet választotta elnökének a Horvátországi Magyarok Demokratikus
Közössége (HMDK) a drávaszögi Kopácson szombaton tartott tisztújító közgyűlésén. A
HMDK tagszervezeteinek küldöttei megválasztották az ernyőszervezet ügyvezető elnökét is
Matijevic Oliver személyében, valamint az országos elnökség és a HMDK bizottságainak
tagjait. Jankovics megköszönte a bizalmat, amely nagy megtiszteltetés számára. Kiemelte:
a HMDK vezetőségének és tagságának van a legnagyobb érdeme abban a fejlődésben,
amelyet az elmúlt években elértek. „Újra elnyerni a több mint ötven tagszervezet
küldötteinek bizalmát, számomra óriási felelősség, és csak bízni tudok abban, hogy

Horvátország

Magyarország Miniszterelnöke 2020-ban Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért Díjat
adományozott Hidi Endre keramikus művésznek a kárpátaljai magyar képzőművészetben
elért kiemelkedő színvonalú alkotói tevékenységéért, illetve a kárpátaljai magyarság
megmaradásáért és a magyar közösség érdekében folytatott közéleti tevékenysége
elismeréséül. A járványügyi helyzet miatt a díjat idén Bujdosó János, a Miniszterelnökség
Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője június 25-én
Beregszászban, a Rákóczi-főiskola diplomaosztóján adta át.
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munkatársaimmal a következő időszakban is eleget tudok tenni a közösség elvárásainak” –
hangsúlyozta a régi-új elnök, aki 2016 óta a magyar kisebbség parlamenti képviselője is
egyben.
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