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Több mint három évtized után egyesült a Nagybánya központú és a
Történelmi Máramaros területi RMDSZ-szervezet
Harmincegy év után egyesült a két máramarosi területi RMDSZ-szervezet. Az egyesülésről
közös küldöttgyűlésen döntött a Nagybánya központú és a Történelmi Máramaros területi
szervezet. A Nagybányán megtartott eseményen a küldöttek megszavazták az RMDSZ
Máramaros megyei szervezetének létrehozását, elfogadták a megyei szervezet működési
szabályzatát, valamint szavaztak a megyei elnök személyéről is. A tisztségre egyetlen
személy, Pintér Zsolt adta le a jelölését, aki az RMDSZ nagybányai elnöke és helyi
önkormányzati képviselő is – derül ki az RMDSZ közleményéből. A megválasztott elnök az
egyesülés fontosságát hangsúlyozta beszédében. Nem lehet kettéosztani a máramarosi
szórványközösséget, itt, a megyében közösen kell előre vinnünk a szövetség ügyeit, így
nagyobb eredményeket érhetünk el. Meggyőződésem, hogy ezzel a lépéssel a máramarosi
magyar emberek bizalmát is növeljük, és megértik, hogy az RMDSZ értük dolgozik. 2024ben létfontosságú, hogy visszakerüljünk a megyei önkormányzati testületbe, hogy
hatékonyabban tudjuk képviselni az itt élő magyarság érdekeit” – fogalmazott Pintér Zsolt.
Hozzátette: átlátható, jól működő szervezetet szeretne kiépíteni.

Magyarország

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős
államtitkár és Pintér Szilárd, a Csikóstőttősi Faluszépítő és Horgászegyesület elnöke adta át
hétfőn a Nemzeti Összetartozás Teret, amely gyönyörű környezetben, a Hagyományok Háza
szomszédságában található. A nagy érdeklődést mellett zajlott program során a magyarság
összetartozását szimbolizáló téren a Szatmári-Juhos László keze munkáját dicsérő
turulszobrot is leleplezték. „Nagyon fontos, hogy minden településen legyen látható jele
annak, hogy bár a történelem szétszakította a határokat, mi egy nemzet vagyunk” – emelte
ki beszédében hétfőn Csikóstőttősön Semjén Zsolt. – Nagyon fontos, hogy minden
településen legyen látható jele annak, hogy bár a történelem szétszakította a határokat, mi
egy nemzet vagyunk – emelte ki beszédében hétfőn Csikóstőttősön Semjén Zsolt. A
miniszterelnök-helyettes a helyi faluszépítő és horgászegyesület által megvalósított Nemzeti
Összetartozás Terének avatóján hozzátette, ezen célok megvalósításában múlhatatlan
érdeme van Potápi Árpád Jánosnak – ahogyan a testvérvárosi kapcsolatok fejlesztésében is.

Erdély

Turulszobor ékesíti a Nemzeti Összetartozás Teret

Zarándokházat avattak Nagyváradon – a magyar kormány
támogatásával újult meg az egykori katolikus papnevelde
Zarándokházat avattak kedden a Körös-parti városban a Nagyváradi Római Katolikus
Egyházmegye pasztorális és kulturális központjának részeként az egykori papnevelde
épületében. A vendégfogadásra tervezett intézménynek otthont adó ingatlan a 18. század
második felében épült, Miklóssy Ferenc püspök építtetett hozzá jelentősebb szárnyat 1804ben, majd 1890-ben Schaluch Lőrinc bíboros, a munkát id. Rimanóczy Kálmán építészre
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Erdély

bízta. Az egyháznak való visszaszolgáltatáskor leromlott állapotban levő épület felújítási
munkálatai 2017-ben rajtoltak el, és a magyar kormány által az egyház rendelkezésére
bocsátott 270 millió forintból sikerült az ingatlant korszerűsíteni, abban irodákat,
vendégszobákat, valamint étkezőt kialakítani. Az intézmény átadásán Soltész Miklós, a
Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára rámutatott:
ahhoz, hogy a magyarság megmaradjon a Kárpát-medencében, a közösségek építésére van
szükség. Ezért támogatja a magyar kormány a külhoni közösségi kezdeményezéseket az
óvodaépítési, a magyar templomfelújítási programon, vagy a közösségi házak létesítésén
keresztül. A nagyváradi zarándokközpont az itt élő magyarok találkozóhelye lesz, amely
keresztény hitük és magyarságuk megőrzését segíti, ugyanakkor azokat is szolgálja, akik
Magyarországról utaznak a partiumi városba. Az anyaországiak szeretnek a Székelyföldre
járni, de Nagyváradon is érdemes megállni” – hangsúlyozta Soltész Miklós miniszter.

Mertek nagyot álmodni: megújult a szamosújvári műemlék ferences
templom és kolostor
Megújult a Kolozs megyei Szamosújváron a 18. században barokk stílusban épült ferences
templom és kolostor, amelyet a pénteki ünnepélyes műszaki átadást követően Kovács
Gergely gyulafehérvári érsek, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes és Cseke Attila
fejlesztési miniszter nyitott meg jelképesen a katolikus hívők és a turisták előtt. Az RMDSZ
elnöke a közösségi oldalán is gratulált a szamosújvári közösségnek és plébánosának, akik a
sorssal dacolva „nagyot álmodtak”, szakembereket fogadtak, csapatot gyűjtöttek, és
felújították a város egyik legértékesebb barokk műemléképületét. „Ennek a lelkes
hozzáállásnak pedig meglett az eredménye: „nemcsak egy vallási szentély, az Isten háza újul
most meg, hanem létrejön egy 21. századhoz méltó, avantgárd vallási és kutatóközpont,
örmény és római katolikus gyűjtőlevéltár és könyvtár is” – mutatott rá Kelemen Hunor. A
2001 óta plébániatemplomként szolgáló egykori ferences templom és kolostor felújítását és
idegenforgalmi értékesítését főleg az Európai Regionális Fejlesztési Alapból pénzelték, de
regionális jelentőségű műemléképületként román állami kiegészítő finanszírozásban is
részesült, a regionális jelentőségű műemléképületek felújítását célzó program keretében. A
beruházás értéke megközelítette a 21 millió lejt.

A pedagógusoknak minden segítséget meg kell adni
A személyes találkozások fontosságát, az online oktatás során is bevált módszerek
megosztását tartották fontosnak a felszólalok, akik részt vettek hétfőn délelőtt a 29. Bolyai
Nyári Akadémia hivatalos megnyitóján Szovátán, a Teleki Oktatási Központban. Idén tíz
helyszínen zajlanak az akadémia ülései, lehetőséget teremtve az erdélyi pedagógusoknak a
találkozásra, tapasztalatcserére, tanulásra. A harminc éve fennálló Romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) feladatáról beszélt Burus-Siklódi Botond, a szövetség
elnöke, megemlítve azt is, hogy egyre kevesebb jó szót, dicséretet kapnak a nemzet
napszámosai, a pedagógusok. Az idei nyári akadémia központi témaköre: a pedagógusi
együttműködések lehetőségei és módszerei az iskolában. A világháló uralta világunkban
különösen fontos, hogy gyermekeinket olyan pedagógusok oktassák, tanítsák, akik meg
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Rétvári: a legfontosabb, hogy a V4-es országok minél jobban
megismerjék egymás kultúráját
A legfontosabb,hogy a visegrádi országok minél jobban megismerjék egymás kultúráját mondta Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára
a csütörtökön kezdődött magyar V4-es elnökség kulturális nyitó ünnepsége alkalmából
Nagymaroson tartott sajtótájékoztatón. A V4-ek kulturális együttműködése viszont teljesen
más alapokon áll, egymás tisztelete mellett a legfontosabb, hogy egymás kultúráját minél
jobban megismerjük-fűzte hozzá az államtitkár.a

Erdély
Felvidék

tudják találni velük a közös hangot, akik oda tudják irányítani figyelmüket az értékekre, akik
a kíváncsiságot fenntartva tudnak oktatni. A Bolyai Nyári Akadémia képzései is ezért
fontosnak, mert lehetőséget adnak a tanároknak, hogy felkészüljenek a jövő kihívásaira –
hangsúlyozta beszédében Brendus Réka, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkárságának főosztályvezetője.

A Határtalanul! felvidéki győztesei: Különleges osztály leszünk

Magyarország Szerbia EU-tagsága mellett áll – jelentette ki Orbán
Viktor
Magyarország és Szerbia számíthat egymásra, Magyarország minden támogatást megad
Szerbiának az európai uniós tagság elnyeréséhez, és ha Magyarországnak lesznek
nehézségei, számíthat Szerbiára – mondta a magyar miniszterelnök csütörtökön
Belgrádban, miután Aleksandar Vucic szerb államfővel találkozott. A kormányfő a szerb
elnökkel tartott közös sajtótájékoztatón közölte: fontos a történelmi tapasztalat, és amikor
Szerbia uniós tagságáról van szó, ő a történelmi tapasztalat pozíciójából beszél.

Vajdaság

Elképesztő teljesítményt nyújtott a Határtalanul! középiskolai vetélkedő fináléjában a
Galántai Kodály Zoltán Gimnázium I.A osztályos csapata. A verseny nagydöntőjében 22
csapat mérte össze erejét –a galántai gimisek az előkelő harmadik helyen végeztek. A diákok
szerint ők egy különleges osztály, a jövőben is meg akarják mutatni, hogy milyen az igazi
összetartás. A Potápi Árpád János vezette nemzetpolitikai államtitkárság által meghirdetett
Határtalanul! verseny célja Kárpát-medence történelmének megismerése és az
összetartozás érzésének erősítése volt. A versenybe összesen 112 ezer diák kapcsolódott be,
s 22 csapat került a döntőbe, ahová három felvidéki csapat is bejutott, a Galántai Kodály
Zoltán Gimnázium, a Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola és a
Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia diákjai. Dobogós helyen a 22 versenyző csapatból a
galántaiak végeztek.
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Szijjártó Péter az egyik legmagasabb rangú szerb állami kitüntetést
vehette át

Vajdaság

Magyarország integrációja idején Lengyelország volt a kulcsország a térségben – idézte fel.
A közép-európai országoknak meg kell érteniük, hogy a rövidtávú érdekeket felülírja a
hosszútávú sorsközösség, bármikor megfordulhat a történelem széljárása, és egy ország
rászorulhat a szomszédjára – mutatott rá. Hozzátette: nem lehet stabilizálni a térséget, ha
ezt nem értik meg az országok, és ez nemcsak gazdasági, hanem bizalmi, lelki kérdés is.

A Magyarország és Szerbia közötti kiváló kapcsolatok kiépítésében végzett kiemelkedő
szerepéért a Szerb Zászló Rendjének Első Fokozatával tüntette ki Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminisztert Aleksandar Vučić szerb elnök csütörtökön Belgrádban. Az
egyik legrangosabb szerb állami kitüntetést azoknak ítélik oda, akik sokat tettek Szerbia és
a saját államuk kétoldalú kapcsolatrendszerének fejlesztéséért. Indoklásában Aleksandar
Vučić kifejtette: Szijjártó Péter sokat tett Szerbia és Magyarország kétoldalú kapcsolatainak
javításáért, és azért, hogy a két ország közötti kapcsolatok olyan szintre léptek, hogy
elmondható: soha nem voltak még ilyen jók. Hozzátette: Szijjártó Péter mindig és minden
európai színtéren egyértelműen kiállt Szerbia európai integrációjáért, és barátságának adott
hangot. Aleksandar Vučić köszönetet mondott a magyar politika ezirányú törekvéseiért.
Szijjártó Péter a kitüntetés átvételekor azt mondta, valójában a Nikola Selaković szerb
külügyminiszterrel és Jadranka Joksimović európai integrációért felelős miniszterrel
közösen kellene átvennie ezt a kitüntetést, és valójában mindenkit megillet ez a díj, aki 2010
óta - amióta Orbán Viktor a miniszterelnök Magyarországon - a nyugat-balkáni térséget a
magyar külpolitika fókuszában tartja.

Kövér László: Óriási fejlődésen ment át a vajdasági magyar közösség
Óriási változáson ment át az utóbbi években a vajdasági magyar közösség, és míg korábban
sokaknak azzal a dilemmával kellett szembenézniük, hogy elhagyják-e szülőföldjüket a
boldogulás érdekében, mára megerősödtek, és sikeresek – hangsúlyozta Kövér László, az
Országgyűlés elnöke kedden a szabadkai Pannon RTV-ben. A házelnök kétnapos szerbiai
látogatását összegezte a televíziós interjúban, amelyben kitért arra is, hogy nemzetpolitika
és szomszédságpolitika szempontjából szerencsés csillagzat alatt áll Szerbia és
Magyarország is. Mint mondta: van egy olyan anyaországi kormányzat, amely felismerte,
komolyan vette saját alkotmányos kötelezettségét, hogy nemcsak az ország határain belül
élő magyar polgárok iránt tartozik felelősséggel, hanem a nemzet egésze iránt. Kövér László
elmondta: az évek óta tartó jó kapcsolat kiépítésében oroszlánrészt vállalt a Vajdasági
Magyar Szövetség (VMSZ) is, amely „képes volt a bizalom hídját kiépíteni a szerb politikai
elittel, és ma úgy látom, hogy nem csupán taktikai vagy akár személyes szimpátiára épülő
együttműködés, partnerség van Szerbia és Magyarország között, hanem stratégiai
együttműködés a kölcsönös érdekek és értékek alapján”.
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Aleksandar Vučić államfő kétoldalú együttműködésről egyeztetett Kövér Lászlóval, a
magyar parlament elnökével Belgrádban. Kövér hangsúlyozta Szerbia szerepét a régióban a
béke és a stabilitás megőrzése kapcsán. Köszönetet mondott mindazért, amit Szerbia tesz a
magyar nemzeti kisebbség helyzetének javítása érdekében. Vučić támogatja a parlamenti
együttműködést és elégedettségének adott hangot a két parlament közötti partnerségi
megállapodás aláírása kapcsán. A beszélgetés során hangsúlyozták az olyan
infrastrukturális kapcsolatok és projektek fontosságát is, mint a Belgrád–Budapestvasútvonal korszerűsítése és a Szabadka–Szeged vasút rekonstrukciója, valamint a
gázinfrastruktúra összekapcsolása, áll a közleményben.

Vajdaság

Kövér: Szerbia segít a magyar nemzeti kisebbségnek

Brnabić: Soha nem volt még ilyen jó kapcsolatunk Magyarországgal
Ana Brnabić kormányfő kihangsúlyozta a Kövér Lászlóval, a Magyar Országgyűlés elnökével
való beszélgetés során, hogy a két ország közötti kapcsolatok, különösen a politikai téren a
legjobbak a történelemben. Szavai szerint gazdasági szinten Magyarország a harmadik
legfontosabb partnere Szerbiának az unió többi tagországa közül – áll a szerb kormány által
kiadott közleményben, írja a Szerbiai RTV. Brnabić kormányfő köszönetét fejezte ki
Magyarország jelentős és folyamatos támogatásáért, amelyet mindennap biztosít
Szerbiának az európai integráció felé vezető úton, ez pedig leginkább a legmagasabb
politikai szinten történő és az unió bővítése melletti kiállásában nyilvánul meg. Kövér
László, a magyar Országgyűlés elnöke is megerősítette, hogy a két ország közötti kapcsolatok
baráti szinten vannak, amelyhez hozzájárult a kisebbségek helyzete is a határ mindkét
oldalán. Brnabić kormányfő személyes hozzájárulása is jelentős ezen a téren – tette hozzá
Kövér. Megerősítette, hogy a két ország közös kormányülése, amelyet szeptemberben
terveznek megtartani, tovább erősíti majd a közös kapcsolatokat.

Szili Katalin: fontos, hogy milyen válaszokat tudunk adni a 21. század
kihívásaira
Az egyik legfontosabb kérdés a 21. század elején az, hogy azokra a gazdasági, társadalmi,
ökológiai kihívásokra, amelyekkel a világ szembesít minket, milyen válaszokat tudunk adni
- hangsúlyozta Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, a Nemzeti Fenntartható Fejlődés
Tanács alapító elnöke hétfőn Újvidéken, ahol köszöntőt mondott a Vajdasági Magyar
Pedagógusok Egyesülete XXI. Apáczai Nyári Akadémiája második képzési hetének
ünnepélyes megnyitóján. Szili Katalin a megnyitót követően a sajtónak nyilatkozva
elmondta: a koronavírus-járvánnyal terhelt időszak után fontos köszönetet mondani
azoknak a pedagógusoknak, akik ebben a nehéz időszakban is segítettek a gyermekeinken,
"mert ők képviselik a magyar jövőt", és fontos az is, hogy ezek a gyerekek az anyanyelvükön
tudnak tanulni, így megismerhetik kultúrájukat és hagyományaikat.
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A magyar fél részéről nyitottságot jelzett egy magyar-ukrán csúcstalálkozó kapcsán Gulyás
Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a kormányinfón.
Hangsúlyozta: készen állnak a találkozóra. A Biden-adminiszráció részéről jelentkező
nyomást firtató kérdésre azt mondta: ilyet nem éreznek. Ukrajna euroatlanti integrációját
mindig is támogatták, sőt leginkább Magyarország támogatta azt, és ez történt a
vízumliberalizáció esetében is.

Kárpátalja

Gulyás: Ukrajna euroatlanti integrációját mindig is támogatta
Magyarország

Szijjártó: Budapest segíti Ukrajnát, de Kijevnek tiszteletben kell
tartania a magyar kisebbség jogait
Magyarország a jövőben is segíteni fogja Ukrajnát, ám Budapest kiemelten fontosnak tartja
azt is, hogy Kijev tartsa tiszteletben a magyar kisebbség jogait - jelentette ki szerdán Szijjártó
Péter külgazdasági és külügyminiszter Vilniusban.
Magyarország érdeke egy erős és virágzó Ukrajna, de nagyon fontos, hogy az ukrán kormány
biztosítsa a területén élő magyar kisebbség számára a korábban élvezett jogokat, beleértve
az anyanyelvhasználatot is - szögezte le Szijjártó Péter a litván fővárosban tartott Ukrajna
konferencián. "Hangsúlyozzuk, hogy e téren nem kérünk semmi rendhagyót, mindössze azt
várjuk el az ukrán kormánytól, hogy adják vissza azokat a korábbi jogokat, amelyekkel
rendelkeztek a törvénymódosítás előtt" - szögezte le Szijjártó Péter, kiemelve az anyanyelv
használatát a közigazgatásban, az oktatásban, a sajtóban és a kulturális területen. Felhívta
a figyelmet továbbá arra az, "Ukrajna ellenségeit" listázó weboldalra is, amely egyebek
között a magyar kisebbség, illetve a magyar állam több képviselőjét is név szerint említette,
és arra kérte a konferencián résztvevőket, tegyenek meg mindent az oldal megszüntetéséért.

Orosz Ildikó az oktatás nyelvi helyzetéről számolt be Kijevben
Az Európa Tanács küldöttségével találkoztak Kijevben a kárpátaljai magyarság képviselői
július 7-én. Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) elnöke az
oktatás nyelvi helyzetéről, az ott történő jogszűkítésekről adott tájékoztatást. Részletesen
kifejtette, hogy a 2017-ben elfogadott oktatási törvény hátrányosan érinti a kárpátaljai
magyar oktatást.

Diplomaátadó a Rákóczi-főiskola szakgimnáziumában
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Szakgimnáziumának diplomaátadó
ünnepségére számos vendég érkezett határon innen és túlról. Köszöntésük után dr.
Csernicskó István kiemelte, most nem a diplomákat, nem is azok megszerzését ünnepeljük,
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Bereg–Ugocsa 2021 néven tartottak nagyszabású nemzetközi üzleti fórumot július 2–3-án
a jánosi Helikon Hotelben. A kétnapos business-találkozón számos külföldi vendég,
üzletember volt jelen, illetve a jövőben szülőföldünkön befektetést tervező személyek. A
fórum krédója az üzleti partnerkeresés előmozdítása, illetve a Beregszászi járáshoz tartozó
kistérségek befektetési vonzerejének és gazdasági együttműködési lehetőségeinek a
bemutatása volt. A rendezvény megnyitóján részt vett Rezes Károly, a Beregszászi Járási
Tanács elnöke, Szilágyi Mátyás beregszászi főkonzul, Ihor Vantyuk, a Beregszászi Járási
Közigazgatási Hivatal elnöke, Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közgyűlés
elnöke, Pataki Csaba Szatmár (Partium) megyei tanácselnök, illetve Olekszij Petrov, a
Kárpátaljai Megyei Tanács elnöke.

Szórványkonferencia Omišban
A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 2017 óta minden évben
szervez szórványkonferenciát Omišban. A mostani tanácskozáson a szórványközösségek
vezetői és a HMDK-központ munkatársai vettek részt, akik számára idén a horvát szábor
kisebbségi frakciójának tagjai tartottak előadásokat. A horvátországi magyarság túlnyomó
többsége Eszék vonzáskörzetében él, viszont az ország más tájain is vannak magyarok.
Utóbbiak a földrajzi távolságok miatt ritkábban találkoznak a tömbszerűen élőkkel, ezért is
fontosak az olyan rendezvények, mint amilyen a múlt héten Omišban megtartott
szórványkonferencia volt.

A nemzeti kisebbségek és a média – konferencia Eszéken

Kárpátalja

Nemzetközi üzleti fórum Jánosiban

Horvátország

a mai ünnep azoké a fiataloké, akik kiérdemelték ezeket az okleveleket. Bujdosó János, a
Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának főosztályvezetője Potápi Árpád
János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár nevében köszöntötte a főiskola
szakgimnáziumának oktatóit, végzőseit.

A zágrábi Kisebbségi Tanács (KT) és a horvát kormány Emberi Jogi és Kisebbségi
Hivatalának szervezésében kedden konferenciára került sor Eszéken, melynek fő témája a
nemzeti kisebbségek és a média kapcsolata volt. A rendezvényen többek között Aleksandar
Tolnauer, a KT elnöke, valamint Jankovics Róbert, horvátországi magyar parlamenti
képviselő is felszólalt. A zágrábi Kisebbségi Tanács rendszeresen szervez konferenciákat és
továbbképzéseket a nemzeti kisebbségeket érintő témákban. Ezen konferenciasorozat egyik
állomásaként kedden Eszéken ültek össze a témában jártas szakemberek, hogy megvitassák
a nemzeti kisebbségek és a horvátországi média kapcsolatát.

8

“Kiemelten fontos, hogy megszólítsuk a diaszpórában élő gyermekeket, kialakítsuk,
megőrizzük és erősítsük bennük a magyar identitástudatot” – jelentette ki Potápi Árpád
János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az innsbrucki
magyar főkonzulátuson az “Egységben a magyar diaszpóra” címmel megrendezett
konferencián. A párbeszédet elindító, hagyományteremtő céllal megtartott rendezvénynek
a június 11-én átadott új innsbrucki főkonzulátus adott otthont, és az egybegyűlteket - a
nyugat-ausztriai és dél-tiroli magyarok egyesületeinek képviselőit - Beke János főkonzul és
Hervé-Lóránth Ervin kultúráért és diaszpóráért felelős diplomata köszöntötte. Potápi Árpád
János az eseményen szólt az elmúlt évek magyar nemzetpolitikai, illetve a - különös
tekintettel az ausztriai - diaszpórában elért eredményeiről. Felidézte, hogy az Ausztriában
élő magyarok egy része - Burgenlandban - őshonos magyar nemzeti kisebbség, másik részük
pedig elsősorban az '56-ban emigrációra kényszerültek, illetve leszármazottaik, továbbá az
osztrák földön dolgozó magyarok alkotta diszpóra-közösség. Az államtitkár hangsúlyozta,
hogy az eredményesen működő programok és pályázatok célja a kapcsolattartáson
túlmenően a magyar identitástudat, a nemzeti közösséghez tartozás erősítése. A
nemzetstratégiai programon belül pedig kiemelt fontosságúnak mondta az ország határain
túl élő magyar gyermekek megszólítását, támogatását. Mint fogalmazott: e támogatás
hétvégi magyar iskolák, anyanyelvi oktatás, ösztöndíjprogram, gyermek-, ifjúsági, sport- és
cserkésztáborok keretében ölt testet. Potápi Árpád János kiemelte: fontos, hogy a
diaszpórában tevékenykedő egyesületek, szervezetek között jó együttműködés alakuljon ki,
hogy hatékonyabban tudják közösségépítő munkájukat végezni, de szerinte ezen túlmenően
az is lényeges, hogy "megmutassák magukat" a befogadó ország többségi társadalmának.

Diaszpóra

Potápi: Kiemelten fontos, hogy erősítsük a diaszpórában élő
gyermekek magyar identitástudatát
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