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Potápi: idén 830 milliós támogatás a külhoni magyar vállalkozóknak 

Az idén 830 millió forinttal támogatja a kormányzat pályázat alapján a Kárpát-

medencében működő külhoni magyar vállalkozókat - jelentette ki a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában. 

Potápi Árpád János emlékeztetett arra, hogy az államtitkárság 2017-et a külhoni magyar 

családi vállalkozások évévé nyilvánította. A tenderek benyújtási határideje július 31., a 

fiatal vállalkozók és a családi vállalkozások 2 millió és 6 millió forint közötti összegre 

pályázhatnak - tette hozzá. Mint elmondta, a kutatások szerint mintegy 40 ezer magyar 

családi vállalkozás működik a határokon túl a Kárpát-medencében. A többségében 

kisvállalkozások által foglalkoztatottak 92 százalékban szintén magyarok. Az idei 

tenderkiírás nyomán 600 millió forintot használhatnak fel a családi vállalkozások, 230 

millió forintot a fiatal vállalkozók. Ezek jellemzően a mezőgazdaság, a feldolgozóipar és a 

turizmus-vendéglátás területén tevékenykednek. 

 

Soltész: kárpátaljai és vajdasági magyar, valamint ukrán gyermekek 
nyaralhatnak Zánkán 

Mintegy ezer kárpátaljai és kétszázötven vajdasági magyar gyermek mellett ötszáz ukrán 

fiatal is nyaralhat idén Zánkán – mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára az Erzsébet-

táborban tett látogatásán. Soltész Miklós kiemelte: Magyarország szolidaritásból mutat 

példát azzal, hogy a zánkai Erzsébet-táborban ezer kárpátaljai és kétszázötven vajdasági 

magyar fiatal mellett ötszáz olyan ukrán gyermeket is vendégül lát a Balatonnál, aki 

magyar környezetben él és fontosnak tartja a magyar nyelv tanulását. Emellett 

megjegyezte, hogy a Velencei-tónál már harmadik éve üdülhet mintegy hatszázötven 

ukrán gyermek, akinek egyik szülője az orosz-ukrán konfliktusban meghalt vagy súlyosan 

megsérült. 

 

Gulyás Gergely: nemzetegyesítés magyar irodalom nélkül nem 
lehetséges 

A határokon átívelő nemzetegyesítés magyar irodalom nélkül nem lehetséges – jelentette 

ki az Országgyűlés alelnöke Isztiméren, a Kárpát-medencei irodalomtanárok ötödik 

találkozóján. Gulyás Gergely megjegyezte: a jövő magyar nemzetpolitikájának 

legfontosabb kérdése, hogy olyan kormány van-e hatalmon, amely a nemzetegyesítés 

szempontjából helyes úton jár. Véleménye szerint a Fidesz-KDNP pártszövetség 2010 után 

gyakorlati és szimbolikus lépéseket is tett, amelyekkel elindult ebbe az irányba. Gulyás 

Gergely szerint jó döntés volt június 4-ét emléknappá tenni, de a magyar társadalom 

jelentős részének nincs ismerete Trianon következményeiről, ezért fontos lenne populáris 
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formában megjeleníteni – filmek, regények segítségével – az akkori történelmi 

eseményeket, a tragikus emberi sorsokat. 

 

 

Ősztől támogatható a lelkészképzés: megjelent az oktatási törvény 
módosítása 

Érvénybe lépett az egyházi rendszerben szerveződött lelkészképzők állami támogatása, 

miután megjelent a Hivatalos Közlönyben az oktatási törvény ez irányú, az RMDSZ által 

kezdeményezett módosítása. Szabó Ödön képviselő szerint a szövetség olvasatában ez azt 

jelenti, hogy az érintett intézmények már a következő tanévtől, azaz október elsejétől 

jogosultak a finanszírozásra. Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezető-helyettese, az oktatási 

szakbizottság alelnöke emlékeztetett: a szövetség a történelmi magyar egyházak 

képviselőivel közösen az elmúlt évben dolgozta ki javaslatát, amelyet a parlamenti 

procedúrák miatt idén újból iktatnia kellett. „A törvény a következő egyetemi év kezdetétől 

érvényes, ez a mi értelmezésünkben azt jelenti, hogy október 1-jétől már alkalmazni kell” – 

idézte a szövetség hírlevele Szabó Ödönt. A Bihar megyei politikus rámutatott, a 

következőkben az oktatási tárcának miniszteri rendelettel el kell különítenie a pénzkeretet 

az érintett intézmények finanszírozására.  

 

Magyarországi választások: regisztrációra buzdít Tamás Sándor 

Az Orbán-kormány újraválasztása érdekében buzdítja regisztrációra és választási 

részvételre az erdélyi magyarokat Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) háromszéki szervezetének elnöke, a szövetség állandó tanácsának 

tagja, a Kovászna megyei tanács elnöke. A politikus felhívása a háromszéki RMDSZ-

szervezet csütörtöki közleményében jelent meg, amely egyebek mellett arról számol be, 

hogy a szervezet telefonos tájékoztatást indított Kovászna megye lakói számára a jövő évi 

magyarországi parlamenti választásokkal kapcsolatos tudnivalókról. „Az a célunk, hogy az 

Orbán Viktor által vezetett kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi erdélyi magyarok 

is hozzájárulunk, úgy ahogy négy évvel ezelőtt is tettük, amikor mintegy 65 ezer 

szavazattal erősítettük a kétharmadot átbillentő mandátum megszerzését. Azért fontos a 

szavazás, mert látjuk, hogy olyan nemzeti kormány van Magyarországon, amely értünk is 

tesz, nemcsak politikai nyilatkozatot, hanem megmaradásunkat, fejlődésünket segítő 

gyakorlati programokat indított el a határon túl, és ezen belül Erdélyben is” – idézte a 

közlemény Tamás Sándort. 
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Az erdélyi magyar vezetők többsége elítéli a székelyek 
magyarországi honos népcsoporttá nyilvánítását 

Természetellenesnek, meggondolatlannak és nevetségesnek tartja a romániai magyar 

pártok és szervezetek vezetőinek többsége azt a polgári kezdeményezést, miszerint a 

székelységnek külön népcsoportot kellene alkotnia Magyarországon. „Székely vagyok, de a 

magyar nemzeten belül nem vagyok kisebbség. A kezdeményezést nem támogatom” – 

hangsúlyozta a Krónika érdeklődésére Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Az RMDSZ 

minden egyes népszámlálás alkalmával arra kérte a magyarokat, így a székelyföldieket is: 

vállalják magyarságukat „székely öntudatuk” mellett, hiszen a magyar közösség valós 

létszámától függ több olyan alapvető jog is, amely például az anyanyelv-használathoz 

kapcsolódik. Nem tartja hasznos kezdeményezésnek a magyarországi próbálkozást Toró T. 

Tibor sem. A néppárti vezető emlékeztetett azokra a román megosztási kísérletekre, 

melyek 1989 után megerősödtek. Ilyen volt például a forradalom utáni első két 

népszámlálás metodológiája, mely külön entitásként tüntette fel a magyart és a székelyt. 

„Ilyen alapon a jászok és a kunok is alkothatnak külön népcsoportot” – reagált a 

kezdeményezésére Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke. Nem zárta ki, hogy 

egyes áttelepültek így próbálnának hasznot húzni a legközelebbi kisebbségi önkormányzati 

választásokon. 

 

Korszerű tanműhely szolgálja a tanulók felkészítését 

Erdélyi körúton vett részt a hétvégén Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára, amelynek keretében ünnepélyes megnyitotta a 

Nyárádmenti Napok rendezvénysorozatot Nyárádszeredán, és köszöntőt mondott a 

Backamadarasi Községi Napon, amelynek idén Szentgerice adott otthont. A körút pénteki 

napján az államtitkár ünnepélyesen átadta a Bocskai István Elméleti Líceum Autószerelő 

Tanműhelyét, amely a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által 

meghirdetett 2015 a külhoni magyar szakképzés éve program keretében jött létre. A 

magyar kormány 35 millió forinttal, a helyi önkormányzat 30 ezer euróval járult hozzá a 

létesítmény megvalósításához. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a külhoni magyarság 

gazdasági megerősítése az egyik legbiztosabb támasztéka a szülőföldön való 

megmaradásnak, boldogulásnak. 

 

Tuzson Bence: minden magyar felelős a magyarság egészéért 

A magyarság egésze minden magyar emberért felelős, de minden magyar ember felelős a 

magyarság egészéért is – hangoztatta Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda 

kormányzati kommunikációért felelős államtitkára szombaton a székelyföldi Nyergestetőn 

tartott megemlékezésen. „A magyarság egészét ma Magyarország testesíti meg, hiszen 
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2010 ót nem egy határok által körbezárt terület, hanem minden magyar közössége, hiszen 

minden magyar megkaphatja a magyar állampolgárságot. Magyarország immár nemcsak 

erkölcsileg, hanem jogilag is felelős minden magyar emberért” – jelentette ki az 

államtitkár. Az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc egyik utolsó székelyföldi 

csatájának helyszínére a történelmi esemény 168. évfordulója alkalmából a csíkkozmási 

önkormányzat szervezett zarándoklatot. Beszédében Tuzson Bence kiemelte: a magyar 

kormány minden magyar emberért kiáll, éljen bárhol, Székelyföldön, Budapesten, vagy 

Torontóban. Hozzátette: csak egy erős ország erős képes kiállni polgáraiért. Magyarország 

most erősödik, de a jövő a magyar emberek döntésétől függ. Tuzson Bence arra bíztatta 

székelyföldi hallgatóságát, vegyenek részt annak eldöntésében, kik vezetik 

Magyarországot. 

 

A cserkészség a felvidéki magyarság jövője is 

Az Ipolynyék melletti Csali-völgyet tíz napra a cserkészek vették birtokukba. Hat 

altáborban összesen több mint hatszáz cserkész részvételével nyitották meg július 25-én a 

szövetségi nagytábort. A megnyitó felszólalói közül többen is hangsúlyozták a cserkészet 

nemzeti identitás megőrzésében, a magyar kultúra ápolásában vállalt szerepét. Szilágyi 

Péter, a nemzetpolitikáért felelős államtitkárság helyettes államtitkára a cserkészettel 

kapcsolatban kiemelte annak közösségépítő erejét. „Bennetek van a jövő, a felvidéki 

magyarság jövője. Kárpát-medencei értékként megőrzitek a nyelvünket, a kultúránkat, a 

nemzeti összetartozást, a család erejét” – fogalmazott a helyettes államtitkár. Hozzátette, a 

cserkészszabályok betartása mellett a találkozások, új baráti kapcsolatok szövődésének a 

helyszíne is a szövetségi nagytábor. Az ünnepi megnyitó meghitt pillanata volt a magyar 

Országgyűlés elnöke, Kövér László ajándékának átadása. Virág András, az Országgyűlés 

elnökének titkára adta át a cserkészszövetség vezetőinek azt a magyar nemzeti lobogót, 

amely korábban az Országházon lengett.  

 

Hajnal Jenő: A kisebbségeket az MNT jelöltje képviseli a 
köztájékoztatási stratégia kidolgozásában 

A szerbiai nemzeti tanácsok képviselőit fogadta Branko Ružić államigazgatási és helyi 

önkormányzati miniszter. A találkozón egyebek között szó volt a nemzeti tanácsok 

támogatásáról, illetve a magyar általános és középiskolák hálózatának megőrzéséről is. 

Branko Ružić önkormányzati miniszterként először fogadta a nemzeti közösségek 

képviselőit. A tárgyalás után elmondta, hogy a törvénymódosítás megkönnyíti majd a 
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nemzeti tanácsok összetételére irányuló választási folyamatot, a 2018-as évben ugyanis 

nemzeti tanácsi választások lesznek. A tanácsok működése is átláthatóbbá válik. A 

tárcavezető azt mondta, az államigazgatási minisztérium a többi illetékes minisztériummal 

és a támogatókkal együtt megpróbálja növelni a nemzeti tanácsok támogatását, hogy 

2018-ban megkönnyítse a működésüket. Hajnal Jenő, az MNT elnöke elmondta, az új 

miniszter nyitott a szerbiai nemzeti közösségek felé, várhatóan tovább folytatják a már 

megkezdett munkát. Az év végéig, de legkésőbb a jövő év elején a szerb parlament elé 

kerülhet a nemzeti tanácsokról szóló törvény módosítása – nyilatkozta a Pannon RTV-nek 

Hajnal Jenő. 
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