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Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter Strasbourgban, az Európa Tanács
(ET) féléves magyar elnökségének égisze alatt szervezett, a nemzeti kisebbségek
jogvédelméről szóló konferencia keretében hangsúlyozta: Európában nagyon sokan vannak
abban a helyzetben, hogy őshonos kisebbségekhez, és nem a többségi társadalomhoz
tartoznak, ezért jogaik garantálása elengedhetetlen. Mint mondta, a 47 tagállamot számlaló
Európa Tanácsnak számos olyan elfogadott egyezménye, dokumentuma van, amely kellő
súlyt helyez a nemzeti kisebbségek helyzetére. „Az ET-ben ebből a szempontból lényegesen
jobb a helyzet, mint az Európai Unióban, amely érzéketlen e téma iránt” – hangsúlyozta a
miniszter. Elégedettségét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az ET magyar elnökségének
legfőbb prioritása a nemzeti kisebbségek helyzete lett, „amelynek jelentőségével mindenki
egyetért”. Elmondása szerint számtalan elismerése méltó, a nemzeti kisebbségek jogi
helyzetének javításával kapcsolatos európai gyakorlat van, ugyanakkor számos, ezeket a
jogokat megvonó ellenpélda is létezik. Gulyás Gergely példaként a magyar nyelvhasználatot
az oktatásban korlátozó ukrajnai nyelvtörvényt hozta fel, „amelyet a Velencei Bizottság
ajánlásai ellenére sem módosítottak az ukrán hatóságok”. „Nemzeti kisebbségek kerülnek
önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe, csak azért mert kultúrájukat, nyelvüket tekintve
nem tartoznak a többségi társadalomhoz. Erről beszélni kell, problémáikat meg kell ismeri
Európában” – hangsúlyozta.
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Gulyás Gergely: nem lehet semmilyen kisebbséget védeni úgy, ha a
nemzeti kisebbségek jogait nem biztosítjuk

Gulyás: a magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz
tartozás előny legyen
A magyar kormány azt szeretné, hogy a magyarsághoz tartozás előny legyen – hangozta tta
a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Erdélyi
Politikai Iskolájának diplomaátadóján. Gulyás Gergely rámutatott: hosszú évtizedekig
kellett úgy élni nagyon sokaknak magyarként a határokon túl, hogy a magyarsághoz tartozás
hátrányt jelentett. A magyar kormány a következő években is mindent megtesz azért, hogy
magyarnak lenni, a magyarsághoz tartozást vállalni és a magyar közösségben értékőrző
szerepet játszani előny legyen – jelentette ki. A miniszter az elmúlt évtizedben elért
eredményeket tekintve azt mondta: „büszkék lehetünk a nemzetpolitikai sikerekre”. Ezek
közül számszerűsíteni is lehet, hogy 1,1 millió magyarral több állampolgára van az
országnak. Létrejött egy közjogi kötelék, amelynek révén ezek az emberek nem csak
magyarként tartják magukat számon, hanem a magyar állam is állampolgárnak tekinti őket.
Beszédében kitért arra is: reméli, hogy a magyar-magyar kapcsolatok újra ugyanolyan
intenzívek lesznek, mint a koronavírus-járvány előtt. A miniszter felidézte, hogy az Erdélyi
Politikai Iskola 2017-ben egy újszerű vállalkozásként indult és szerves része volt annak a
közéleti gondolkodásnak, miszerint a magyar intézmények nem aszerint működnek, hol
vannak a határok, hanem aszerint, hol élnek magyarok.
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Több mint 112 ezer külhoni és anyaországi fiatal vett részt idén a nemzetpolitikai
államtitkárság által meghirdetett Határtalanul online középiskolai vetélkedősorozaton –
mondta a megméretés szerdai virtuális nagydöntőjének megnyitóján a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára. Potápi Árpád János közölte: 22 csapat jutott be a döntőbe, 11
a határon túlról, 11 Magyarországról. Kiemelte: öröm látni, hogy a fiatalság ma már egységes
magyar nemzetben gondolkodik. Az elődöntők és középdöntők során a fiatalok
bizonyították, hogy nagyon sokat tudnak a magyarságról, a magyar kultúráról és
hagyományokról – mondta az államtitkár, aki óriási nemzetpolitikai eredménynek nevezte,
hogy a vetélkedősorozat révén a Kárpát-medencei fiatalok a koronavírus-járvány idején is
együtt lehettek virtuálisan. Hozzátette: a rengeteg résztvevő igazolja, hogy az új
generációban is van igény a Kárpát-medencei magyar kultúra, történelem és néprajz
megismerésére, a hagyományok továbbörökítésére.
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Potápi: 112 ezer fiatal vett részt a Határtalanul középiskolai
vetélkedőn

Ismét harminc külhoni jogászhallgató kap dr. Szász Pál-ösztöndíjat
Megszületett a döntés a dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíj idei nyerteseiről: az előző
esztendőhöz hasonlóan a 2021/2022-es tanévben is harminc tehetséges külhoni
jogászhallgató részesül ösztöndíjban. Erdélyből huszonkettő, Vajdaságból hat, Felvidékről
és a diaszpórából egy-egy diák került a kiválasztottak közé. A Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., együttműködve a
Budapesti Ügyvédi Kamarával első alkalommal 2012-ben hirdette meg az erdélyi jogászpolitikusról elnevezett dr. Szász Pál tanulmányi ösztöndíjprogramot. Az azóta minden
évben meghirdetett, a külhoni magyar jogászképzés fejlesztésére irányuló ösztöndíjprogram
célja, hogy jól képzett, a nemzet iránt elkötelezett, a magyar és a többségi állam szerinti
szaknyelvet egyaránt ismerő, mindkét országban tapasztalatokat szerzett jogászai legyenek
a külhoni magyar közösségeknek, valamint legyen lehetőség a magyar nemzetiségű jogászok
közötti szakmai együttműködésre. Az ösztöndíj éves összege az ösztöndíjprogram
indulásakor hatszázezer forint volt fejenként, a 2021/2022-es tanévben már 1,2 millió
forint.

Potápi: július 1-jétől lehet pályázni testvértelepülési programokra
Július 1-jétől ismét pályázhatnak az önkormányzatok testvértelepülési programokra –
jelentette be a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Potápi Árpád János
elmondta: a támogatásra magyarországi települési és megyei önkormányzatok, illetve a
Kárpát-medence magyarok lakta települései, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia,
Horvátország, Szlovénia és Ausztria helyhatóságai nyújthatnak be pályázatot a többi között
kulturális, oktatási és sporttevékenységre. A támogatás idei keretösszege 500 millió forint,
egy önkormányzat félmillió és kétmillió forint közötti összeget nyerhet el. A pályázatokat a
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján augusztus 2-ig lehet benyújtani, a programokat
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Potápi: a Rákóczi Szövetség táborai mindig a magyar identitást
erősítő tematikával zajlanak

Magyarország

2021. július 1. és december 31. között kell megvalósítani. Az államtitkár elmondta, hogy a
2020-ban elnyert, a koronavírus-járvány miatt fel nem használt támogatások elköltésének
határidejét az év végéig meghosszabbították. A kiírás szerint a pályázat célja, hogy
testvértelepülési együttműködésekkel erősítse a nemzeti azonosságtudatot, és előmozdítsa
a határon túl élő magyarság szülőföldjén boldogulását, az anyaországgal való kapcsolatát.
Potápi Árpád János azt mondta, a cél, hogy minél több pályázatot tudjanak támogatni.
Emlékeztetett arra, hogy a testvértelepülési pályázati program 2015-ben kezdődött 100
millió forintos keretösszeggel. Azóta 1284 programot támogattak 1 milliárd 250 millió
forinttal.

Kató Béla: négyszáz templom és egyházi épület újul meg
magyarországi támogatással
A járvány idején a templomi istentiszteletek száma nagyot esett, az építkezés viszont nem
sínylette meg a korlátozásokat: a magyar kormány támogatásával az Erdélyi Református
Egyházkerület (EREK) közel négyszáz templomának és egyházi ingatlanának felújítása
történt meg vagy folyik ebben az időszakban – tájékoztatta az EREK közgyűlését
csütörtökön Kató Béla, az EREK püspöke. Az egyházkerület honlapján közölt beszámoló
szerint hamarosan elkezdődik a bánffyhunyadi magyar iskolaközpont építése, és elindulhat
Marosvásárhelyen egy református elemi és egy szakiskola felépítése. Ha ezek a fejlesztések
és bővítések is befejeződnek, akkor az erdélyi reformátusok valamennyi iskolája megújulva
nézhet a következő időszak elé – mutatott rá a püspök. Az eseményen Soltész Miklós, a
magyar Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára is

Erdély

A Rákóczi Szövetség táborai évente változó, de mindig a magyar identitást erősítő
tematikával zajlanak - mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára
hétfőn Baján. Potápi Árpád János az idei bajai táborba ellátogatva közölte: ahogy a táborok
országszerte, úgy a Rákóczi Szövetség táborai is megnyitották kapuikat. Emlékeztetett:
Baján huszadik alkalommal rendeznek találkozót a szórványból érkezett gyerekeknek,
ezúttal a magyar mondák kerülnek középpontba, az őstörténettől egészen II. Rákóczi Ferenc
koráig. Az államtitkár fontosnak nevezte, hogy a határon túli településeken élő magyar
családok is érezzék, "az anyaország foglalkozik velük", és a táborok révén új élményekkel,
ismeretekkel gazdagodjanak. Potápi Árpád János hangsúlyozta: "a magyarságtudat
kialakulása ugyanis nemcsak a származáson múlik, hanem a kulturális nevelésen, a használt
nyelven, de legfőképpen az identitáson". Maruzsa Zoltán, az Emberi Erőforrások
Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára, egyben a bajai tábor szervezője
kiemelte: az első találkozót még akkor tartották meg, amikor a Rákóczi Szövetség létrehozta
a Kárpát-medencében azt a helyi szervezet- és programhálózatot, amely már nemcsak a
Felvidék, hanem Kárpátalja, Erdély és a Délvidék irányába is megnyitotta tevékenységét.
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részt vett, aki a keresztyénekre háruló óriási felelősségről beszélt köszöntőjében. Az
államtitkár közvetítette az anyaország további támogatási szándékát a kellő anyagi háttér
biztosításáról ahhoz, hogy az erdélyi reformátusok lelkiekben építkezhessenek. A magyar
kormány idén újra jelentős támogatást nyújt az egyházkerületnek: közel egymilliárd
forinttal segíti az EREK templomainak felújítását, rendbe tételét.

Magyar támogatással épült óvodát és bölcsődét avattak Aradon
A magyar állam támogatásával a Királyhágómelléki Református Egyházkerület által
felépített óvodát és bölcsődét avattak fel kedden Aradon, amely Arad egyetlen magyar
tannyelvű középfokú oktatási intézménye, a Csiky Gergely Főgimnázium bentlakása mellett
kezdi meg működését. Az Aradi Vértanúk tiszteletére emelt Szabadság-szobor közelében
található 1500 négyzetméteres telken újonnan épült, 722 négyzetméteres emeletes oktatási
intézmény két bölcsődei és egy óvodai csoportban mintegy hatvan magyar gyermeknek
biztosít kiemelkedő színvonalú elhelyezési és oktatási körülményeket. A beruházás értéke
280 millió forint. Köszöntőjében Grezsa István, a Miniszterelnökség Kárpát-medencei
óvodafejlesztési programért is felelős miniszteri biztosa azt hangoztatta: a magyarságot
Istenhez, családhoz és hazához való ragaszkodása őrizte meg történelme során, és a 21.
században is azt tartja modernnek, ami hagyományos, ezt tartja gyermekei számára
követendőnek. Hozzátette: a megmaradást szolgálja az öt éve indult óvodafejlesztési
program, amelynek keretében a magyar kormány 179 új óvoda és bölcsőde felépítését, 713
intézmény felújítását támogatta szerte a Kárpát-medencében, ezt szolgálja a 400 újonnan
kialakított játszótér és az a több mint 1500 játéksarok, amelyeket azokba az óvodákba
küldtek, ahova még magyar gyermekek járnak.

Nemzetpolitikai miniszteri biztos: Nemzedékek és nemzetrészek
közötti hidakra van szükség a megmaradáshoz
Az egymást követő nemzedékek és a szétszakított nemzetrészek közötti hidak
megerősítésére, újjáépítésére van szükség a megmaradáshoz - hangoztatta Szilágyi Péter, a
Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosa csütörtökön az erdélyi
Szovátán, ahol a Jancsó Benedek történelmi emlékverseny ünnepélyes eredményhirdetésén
köszöntötte a döntőbe jutott diákokat és díjazottakat. „Ragaszkodjatok gyökereitekhez,
ragaszkodjatok egymáshoz” - intette a történelmi emlékversenyre az Erdély minden tájáról
összesereglett diákokat a nemzetpolitikáért felelős miniszeri biztos. Az erdélyi általános
iskolásoknak szóló, Jancsó Benedek híres székely történész nevét viselő történelmi
emlékversenyt immár ötödik alkalommal rendezte meg a magyarországi Jancsó Alapítvány
a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának támogatásával. Az idei téma az
1848-49-es forradalom és szabadságharc volt, a vetélkedőre pedig megközelítőleg száz diák
jelentkezett Erdély szinte minden magyarlakta területéről.
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Az Iskola Alapítvány az idei, rendhagyó tanévben 12 megyében és Bukarestben, 38 település
44 tanintézetében működtetett délutáni oktatási programot. Az elmúlt évhez képest idén 15
új helyszínnel bővült a program – áll az RMDSZ hétfői közleményében. A délutáni oktatási
program célja az anyanyelvű oktatás megerősítése és népszerűsítése. Ebben a tanévben
1894 gyerek vett részt a foglalkozásokon, ezáltal 1647 szórványban élő család részesült
közvetett anyagi támogatásban. Az iskolai tanórák után 152 szakképzett pedagógus
foglalkozott a szórványban élő elemistákkal, ők segítettek a házi feladatok megoldásában,
illetve különböző készség- és képességfejlesztő tevékenységeket tartottak számukra. A
programban részt vevő gyerekek számára az Iskola Alapítvány biztosította a meleg ebédet
is. A közleményből az is kiderül, hogy a délutáni oktatási programot ősztől új helyszínekkel
bővítik. A 2021/2022-es tanévben csatlakozó két új helyszínen – a Kolozs megyei
Szászfenesen működő Gheorghe Șincai Gimnázium első magyar tannyelvű előkészítő
osztályában és a Máramaros megyei Felsőbányán, az Autószállítási Technikai Kollégium
elemi osztályaiban – már elkezdődött a program előkészítése. Az először 2019 őszén indult
program a magyar nyelvű elemi oktatásban részt vevő gyermekeket célozza meg. A program
a Magyar Kormány Nemzetpolitikai Államtitkárságának támogatásával valósul meg.

Erdély

Közel 1900 magyar gyerek vett részt az Iskola Alapítvány délutáni
oktatási programjában

Katolikus ifjúsági tábort építenek a Hargita megyei Szelterszfürdőn
Katolikus ifjúsági tábor létesül a Hargita megyei Szelterszfürdőn, a tábornak otthont adó
létesítményt pénteken az építkezést meglátogató székelyföldi fiatalok, illetve Soltész Miklós,
a magyarországi Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára jelenlétében áldotta meg Kovács Gergely, a gyulafehérvári főegyházmegye
érseke. Soltész Miklós köszöntőjében arra figyelmeztette az épülő ifjúsági tábor falai előtt
összegyűlt fiatalokat: Nyugat-Európában a vallásszabadságot már úgy értelmezik, hogy "le
kell mondani minden olyan értékről, ami a teremtett világ lényege". II. János Pál pápát
idézve az államtitkár arra bíztatta a fiatalokat: legyenek az "ellentmondás jelei", vagyis
bátran álljanak ki hitükért, értékeikért és azokért, akiket bántanak, akik nem tudnak szólni
önmagukért. „Én azt láttam, azt tapasztaltam, hogy ahol ilyen közösséget építenek, ott a
nemzet is megmarad, a közösség is megmarad, ezért segít a kormány” – mondta a magyar
közmédiának Soltész Miklós.

Felújított, bővített napközi otthont avattak Gyergyószentmiklóson
A magyar állam támogatásával bővített katolikus napközis óvodát avattak szombaton
Gyergyószentmiklóson. A felszegi Munkás Szent József-templom mellett található, a Kós
Károly Általános Iskola szervezeti kötelékében működtetett óvoda 32 millió forintos (közel
450 ezer lejes) anyaországi támogatásból megújult, napközis foglalkozást és étkeztetést is
lehetővé tevő, bővített épületben kapott helyet. A húsz gyermeknek korszerű nevelést és
elhelyezést biztosító oktatási intézményt Kovács Gergely gyulafehérvári római katolikus
érsek szentelte fel. Az ünnepélyes szalagvágás után Soltész Miklós, a magyarországi
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Nem feledett hűség: magyarországi
sportcsarnokot avattak Gyimesközéplokon

támogatással

Erdély

Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára rámutatott:
egy kis óvodai csoportnak is nagy szerepe van abban, hogy a városrészben megmaradjanak
a fiatal családok, merjenek gyermeket vállalni, magyarságuk és hitük megtartására,
továbbadására nevelni őket.

épült

A római katolikus egyház által magyar állami támogatással épített, Márton Áron egykori
erdélyi püspök nevét viselő sportcsarnokot avattak vasárnap Gyimesközéplokon. A plébánia
által benyújtott pályázatokra az évek során a magyarországi intézmények 250 millió
forintnyi támogatást ítéltek meg. Málnási Demeter plébános elmondta: a névadás Márton
Áron csíksomlyói bevonulását idézi, amikor a gyimesi csángók akadályozták meg, hogy
püspöküket letartóztassák a kommunista hatóságok. A szertartást követő beszédében
Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős
államtitkára a gyimesi csángók hitük, nemzetük és kultúrájuk iránti hűségét méltatta.
Elmondta: felemelő, nagyszerű örökség az, hogy a gyimesiek, ha kellett testükkel védték
püspöküket, és fontos ezt a hithez és a csodálatos, ízes nyelvhez való ragaszkodást tovább
éltetni.

Megújult Apanagyfalu középkori református temploma
Apanagyfalu 15. században épült műemlék templomát újította fel a helyi református
gyülekezet a magyar kormány pénzügyi támogatásával. Az eredeti szépségében felújított
Beszterce-Naszód megyei épületet a vasárnapi ünnepi istentiszteleten szentelte fel Kató Béla
református
püspök.
Brendus
Réka,
a
Miniszterelnökség
Nemzetpolitikai
Államtitkárságának főosztályvezetője köszöntő beszédében úgy fogalmazott: a templom
falai között szinte érezzük, ahogyan az Apafik, a Bethlenek és a Bánffyak üdvözölnek
bennünket, itt találkozunk Apanagyfalu több évszázados történelmével. A látogató nem egy
hatalmas katedrálisban talál rá a régi erdélyi történelemre, hanem a fák között meghúzódó
csendes kis épületben. Brendus Réka a siker kulcsaként ennek a kis közösségnek az élni
akarását és az összefogást hangsúlyozta..
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Az elmúlt tíz év mérlegét megvonva, soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok
Magyarország és Szlovákia között, mint most – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök,
miután a Karmelita kolostorban fogadta Eduard Heger szlovák kormányfőt. Orbán Viktor a
szlovák miniszterelnökkel közösen tartott sajtótájékoztatón azt hangsúlyozta: Németország
és Ausztria után Szlovákia a harmadik legfontosabb kereskedelmi partnere
Magyarországnak, 10 milliárd eurót meghaladó forgalommal. Jelezte: örülnek annak, hogy
szlovák befektetők is megjelentek Magyarországon, és így a gazdasági mozgás kölcsönössé
vált. „Megvontuk az együttműködésünk elmúlt tíz évének mérlegét. Kellő szerénységgel, de
azt kell mondanunk, hogy soha nem voltak olyan jók a kapcsolataink, mint most” –
fogalmazott. Hozzátette: ehhez az kell, hogy két jó hangulatban lévő és magát sikeresnek
tekintő ország találkozzon. A miniszterelnök Szlovákia elmúlt tízéves teljesíményét
„fantasztikus sikertörténetnek” nevezte, kiemelve, hogy saját sikerek mellett vannak közös
sikertörténetek is. A két ország közös eredményeit sorolva elmondta: a komáromi hidat már
átadták, a Miskolcot Kassával összekötő autópálya hamarosan elkészül, a jövő héten pedig
új Ipoly-híd alapkövét teszik le. Kiemelte: 2023-ig hat újabb határátkelési pont jön létre a
két ország között. A nemzeti közösségekre rátérve a kormányfő megerősítette: a
Magyarországon élő szlovákok meg fognak kapni minden támogatást, amely a kulturális,
oktatási és politikai identitásukhoz szükséges. Hozzátette: a budapesti szlovák kulturális
központ kialakításához is nagy összegekkel járulnak hozzá. Kiemelte: miután ez egy
érzékeny kérdés, arra kérte a szlovák miniszterelnököt, hogy ha bármilyen nehézséget lát a
magyarországi szlovákok tekintetében, akkor közvetlenül tárgyalják meg ezeket a
kérdéseket. Orbán Viktor megköszönte a szlovák kormányfő „nagyvonalúságát”, hogy
hasonló nyitottságot mutat a Szlovákiában élő magyarok ügyében, és reményét fejezte ki,
hogy a szlovák és magyar népcsoportok nem elválasztó, hanem összekötő kapcsai lesznek a
két nemzetnek.

Felvidék

Orbán: soha nem voltak még olyan jók a kapcsolatok Szlovákiával,
mint most

Heger: fontosak az innovatív és kölcsönös projektek
A térségbeli innovatív és kölcsönös fejlesztések fontosságára hívta fel a figyelmet a szlovák
miniszterelnök a magyar vendéglátójával közösen megtartott keddi budapesti
sajtótájékoztatón. Innovatív és kölcsönös fejlesztések jellemzik a Magyarországot és
Szlovákiát is magába foglaló térséget. Ezeket a jövőben is erősíteni kell – mondta Eduard
Heger. A szlovák kormányfő fontos szomszédnak nevezte Magyarországot. Azt mondta,
hogy országa minden polgárának, így a kisebbségeknek is miniszterelnöke kíván lenni. Azt
szeretném, hogy Szlovákia minden polgára otthon érezze magát az országban – fogalmazott.
A két ország kölcsönös érdekének nevezte az Európai Unió bővítését. Úgy fogalmazott: a
Balkánnak ugyanolyan esélyt kell kapnia, mint egykor a közép-európai régiónak arra, hogy
a világ egyik legjobb közösségének tagja lehessen. Olyan közösség része, amelyben az
emberek elégedetten és békében élhetnek – tette hozzá a politikus. A szlovák kormányfő
köszönetet mondott azért a segítségért, amelyet a koronavírus-járvány alatt
Magyarországtól kapott, a medikusok munkájáért és a lélegeztetőgépekért. Eduard Heger
fontosnak nevezte az unióban zajló vitákat. Kijelentette ugyanakkor, hogy amikor a
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Új híd épül Ipolydamásd és Helemba között

Felvidék

közösség jövőjéről folyik a diskurzus, üdvös lenne, ha a közösség azon alapvető értékeire is
figyelnének, amelyeknek köszönhetően béke van Európában. Olyan értékeket emelt ki,
amelyek elnyomását a térség már megélte a kommunizmusban: az emberi jogokét és a
szólásszabadságét.

Szlovákia mára a harmadik legjelentősebb kereskedelmi partnere lett Magyarországnak, a
válság ellenére is 10 milliárd euró közelében maradt a két ország kereskedelmi forgalma mondta a külgazdasági és külügyminiszter pénteken, Ipolydamásdon az Andrej Doležal
szlovák közlekedési és építésügyi miniszterrel tartott közös sajtótájékoztatón. Szijjártó Péter
az Ipolydamásd és Helemba közötti Ipoly-híd alapkőletételi ünnepségén elmondta, a
Szlovákiába befektetett magyar tőke 2010-hez képest 64 százalékkal növekedett, ami azt
mutatja, hogy a két ország kapcsolatainak javításába az elmúlt 11 évben befektetett energia
megtérült. Magyarország és Szlovákia között soha nem volt olyan jó kapcsolat, mint ma fűzte hozzá a miniszter. Szijjártó Péter elmondta: a kapcsolatok javításának a kulcsa, hogy
közös sikereket értek el az elmúlt években, amelyek a kölcsönös bizalom kialakulásához
vezettek. Hozzátette, hogy a közös sikertörténetek nemcsak politikai jelentőséggel bírtak,
megkönnyítették a magyar és szlovák emberek mindennapi életét is.

Kövér László: a Szerbia és Magyarország közötti jó kapcsolat a közös
érdekeken alapul
Nemcsak a baráti érzelmeken alapul a Magyarország és Szerbia közötti kiemelten jó
kapcsolat, hanem a közös érdekeken is, amelyek a gazdaságot is érintik - emelte ki Kövér
László, az Országgyűlés elnöke hétfőn Belgrádban, ahol hivatali kollégájával, Ivica Daciccsal
találkozott. A két házelnök hétfőn aláírta a két parlament partnerségéről szóló
keretszerződést, amely előmozdítja együttműködésüket, illetve előkészíti a két kormány
stratégiai együttműködésről szóló megállapodását, amelyet várhatóan az ősszel Budapesten
esedékes közös magyar-szerb kormánycsúcson írnak alá. A jó kétoldalú kapcsolatokról
szólva Kövér László kiemelte: "figyelemre méltó az az előrehaladás, amelyet a történelmi
megbékélés és a nemzeti közösségeink megbecsülése terén az elmúlt évtizedben elértünk".
Reményét fejezte ki, hogy a magyarországi szerb kisebbség, illetve a szerbiai magyar
kisebbség nemcsak összekötő kapocs lesz a két ország között, hanem Budapest és Szerbia
"modellértékű, mások számára is követhető megoldásokat tud kidolgozni a nemzeti kérdés
civilizált európai rendezése tekintetében". Kövér László kifejtette, hogy a járványhelyzet
alatt megmutatkozott a valódi szolidaritás a két ország között, valamint "az az újító szellemű
bátor politika, amelyet mind a budapesti kormány, mind a belgrádi kormány az oltási
program végrehajtása tekintetében mutatott".
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Az ukrán parlament elfogadta az őshonos népekről szóló törvényt
Az ukrán parlament csütörtöki rendkívüli ülésén elfogadta az őshonos népekről szóló,
Volodimir Zelenszkij elnök által kezdeményezett törvényjavaslatot, amelyet előző nap
Vlagyimir Putyin orosz államfő hevesen támadott, és a kárpátaljai magyar kisebbség
képviselői sem értettek egyet az indítvánnyal. Az előterjesztést 325 képviselő szavazta meg
a 450 fős törvényhozásban. A Moszkva-barát Ellenzéki Platform - Életért párt frakcióján
kívül minden képviselőcsoport támogatta. A törvény csak az Oroszország által 2014-ben
Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten élő három népcsoportot ismeri el az
ország területén őshonosnak, mégpedig a krími tatárokat, a karaiakat és a krimcsákokat. Az
előterjesztés szövege szerint „Ukrajna őslakos népe egy őshonos etnikai közösség, amely
Ukrajna területén alakult ki, eredeti nyelv és kultúra hordozója, hagyományos, társadalmi,
kulturális vagy képviseleti szervekkel rendelkezik, önmagát Ukrajna őslakos népeként
azonosítja”. Célja meghatározni Ukrajna őslakosainak jogi státuszát, biztosítani az őslakos
népeknek, hogy teljes mértékben rendelkezzenek minden emberi joggal és alapvető
szabadsággal, amelyet a nemzetközi jog normái határoznak meg, valamint Ukrajna
alkotmányában és törvényeiben előírnak. Ezen felül az ukrán elnök indítványozta, hogy
hozzanak létre olyan testületeket, amelyek jogosultak lesznek az őslakos népek képviseletére
és az ő nevükben döntések meghozatalára. Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar
Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke levélben kérte június 10-én az ukrán államfőt, hogy
az Ukrajnában élő magyarokat is sorolják az őshonos népek közé. Rámutatott, hogy az ENSZ
dokumentumai szerint az őshonos népek „független országokban élő népek”, mivel ők azok
leszármazottai, akik abban az országban vagy földrajzi területen éltek, amely a jelenlegi
ország részét képezi, az országrész meghódításakor vagy gyarmatosításakor, illetve a
meglévő államhatárok megállapításakor, jogi státuszuktól függetlenül megőrizték
társadalmi, gazdasági, kulturális és politikai intézményeik egy részét vagy egészét.
Emlékeztette Zelenszkijt, hogy a magyar népcsoport több mint ezerszáz éve él a Kárpátmedencében, többek között Ukrajna területén, így „teljes joggal tart igényt őshonos népként
való elismerésre”. Kijev ezt a magyar részről már többször, az oktatási törvény kapcsán is
felvetett igényt mindeddig azzal utasította vissza, hogy a magyar kisebbségnek van

Vajdaság

Szeptember 30-ig lehet pályázni a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. Szülőföldön magyarul
elnevezésű nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz vásárlási, illetve hallgatói
támogatásaira. Magyarkanizsán nagy az érdeklődés a pályázat iránt. Naponta átlagban 3040 személy keresi fel a helybeli VMSZ irodát, ahol a CMH ügyintézői a polgárok
rendelkezésére állnak és segítenek az űrlapok kitöltésében. Gajdos Bajusz Zolna
munkatársaival Magyarkanizsán és a környező falvakban a hét öt napján várja a szülőket és
a fiatalokat. Zolna szerint Magyarkanizsán meghozza az eredményét a támogatás, hisz
magyar tagozatokra iratkoznak a fiatalok akkor is, ha más városokba mennek tanulni. Igaz,
sokan mennek Magyarországra is, de azért, mert ott nagyobb a választék a szakmákat
illetően, amit hivatásukul választhatnak.

Kárpátalja

Magyarkanizsán nagy az érdeklődés a Szülőföldön Magyarul
támogatások iránt
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Kásler Miklós: A magyar és a horvát kormány is nagy hangsúlyt fektet
a nemzeti kisebbségekre
Kásler Miklós, Magyarország emberi erőforrásokért felelős minisztere és Radovan Fuchs
horvát tudomány- és oktatásügyi miniszter múlt csütörtökön Zágrábban az oktatás és a
tudomány területére vonatkozó együttműködési megállapodást írt alá a 2021-2025-ös
időszakra. Kásler az aláírást követő sajtótájékoztatón elmondta, a magyar és a horvát
kormány nagy súlyt helyez arra, hogy az országukban élő nemzetiségek ki tudják teljesíteni
lehetőségeiket az oktatás területén is. Kásler Miklós kiemelte: az egyre szélesebb alapokra
támaszkodó horvát–magyar kapcsolatépítésnek egy nagyon fontos állomása volt a két tárca
közti együttműködés aláírása, amely kiterjed az intézményekre, a diákokra és a tanárokra
is. Szavai szerint nagyon szép és emlékezetes mozzanatokon vannak már eddig is túl.
Horvátország is bővítette az ott élő magyar diákok köznevelési és közoktatási lehetőségeit,
és Magyarország is így tesz a horvát nemzetiség esetében – mondta. Fuchs elmondta: az a
mód, ahogy a két ország bánik nemzeti kisebbségeivel, azok a jogok, amelyek a
magyarországi horvátokat és a horvátországi magyarokat megilletik, és ahogyan a két
kormány megoldotta a kisebbségek kérdését, példaértékű lehet más európai uniós országok
számára is.

Horvátország

anyaországa, nyelve nem szorul fokozott védelemre, ezért több más nemzetiséggel együtt
nem sorolható az őshonos népek kategóriájába.

Kifizették az óvodaidíj-támogatás utolsó részletét
A Horvátországi Magyar Pedagógusok Fórumának irodavezetője, Pálinkás Krisztián
elmondta, az óvodaidíj-támogatás utolsó, vagyis harmadik, 750 kúnát kitevő részletét
hétfőn, június 28-án utalták át. A budapesti Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban
indított nagyszabású Kárpát-medencei óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi
szakmai partnere a Horvátországi Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi
program keretében az elmúlt években számos beruházás és pályázat valósult meg. A
program keretében negyedik éve pályázhatnak a szülők óvodaidíj-támogatásra is. „Erre a
pályázatra a szülők a befizetett óvodai díjak megtérítése céljából jelentkezhettek. Ez havi
250 kúnás támogatást jelentett 10 hónapon keresztül, amit három részletben kaptak meg,
az utolsó részletét a napokban utaltuk át” – mondta Pálinkás Krisztián, a HMPF
irodavezetője, aki hozzátette, hogy az elmúlt évek során a HMPF saját programjai révén is
igyekezett az óvodai nevelést fejleszteni, de a magyar kormány támogatásával most
kiemelten is foglalkozhatott vele. Mindenhol, ahol magyar nyelvű óvodai nevelés folyik,
részesültek a támogatás valamely formájában.
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