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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi Árpád János: Rekordmennyiségű pályázat érkezett a Határtalanul! 
programban 
2019. augusztus 22. – MTI, Magyar Nemzet, Felvidék Ma, hirado.hu, Krónika, 

Mandiner,Felvidék.ma, Hír Tv, Globoport, Origo, KárpátHír, maszol.ro, Pannon RTV, 

Kárpáti Igaz Szó 

Több mint kétezer pályázat érkezett a Határtalanul! programban, az igényelt támogatás 

összege meghaladta a 6,3 milliárd forintot – mondta Potápi Árpád János, a 

Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a Határtalanul! program 

eredményeit bemutató sajtótájékoztatón hétfőn Budapesten. A magyar iskolások határon túli 

területekre tervezett osztálykirándulásait támogató programban idén az utazó diákok száma 

meghaladja a 101 ezret. Az igényelt támogatás összege meghaladta a programban 

rendelkezésre álló keretösszeget, ezért a kormány 590 millió forint plusz forrást biztosított – 

ismertette az államtitkár. Erdélyi Rudolf Zalán, a program lebonyolítását végző Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója azt mondta, 20 százalékkal nőtt a beérkezett 

pályázatok száma az előző évihez képest, ennek fő oka, hogy év közben tájékoztató körutat 

tartottak az országban. 

 
Előlről kezdődhet a kálvária: a római katolikus iskola épületének 
visszaállamosítását kezdeményezi Marosvásárhely polgármestere 
2019. augusztus 22. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Dorin Florea, Marosvásárhely polgármestere bejelentette, hogy kezdeményezni fogja a római 

katolikus gimnázium épületének újraállamosítását, amely jelenleg a katolikus egyház 

tulajdonában van. Az elöljárót az Agerpres hírügynökség idézte csütörtökön. Eszerint a 

polgármester közölte: minden szükséges jogi lépést megtesznek, hogy az ingatlan kerüljön 

vissza a város tulajdonába. Az elöljáró azzal vádolta meg az egyházat, hogy nem tartotta 

tiszteletben a bérleti szerződést, és hogy minden tanévkezdet elején megzsarolja az 

önkormányzatot. A polgármester nem fejtette ki, hogy konkrétan mivel vádolja az egyházat, 

illetve mivel sértette meg a bérleti szerződést. 

 

Porcsalmi Bálintot javasolja ügyvezető elnöknek és vállalná az államelnök-
jelöltséget Kelemen Hunor  
2019. augusztus 22. – maszol.ro, transindex.ro 

Porcsalmi Bálintot javasolja ügyvezető elnöknek a Szövetségi Képviselők Tanácsának jövő 

pénteki ülésén – nyilatkozta a Maszolnak adott interjúban az RMDSZ elnöke. Kelemen 

Hunor azt is elmondta: ha az SZKT úgy dönt, vállalja az államelnök-jelöltséget. A politikus 
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meg is indokolta, miért fontos, hogy az RMDSZ-nek jelöltje legyen a novemberi 

elnökválasztáson.  

 

Úzvölgyi megemlékezés: részvételre biztatják a háromszékieket 
2019. augusztus 22. – szekelyhon.ro 

Minél nagyobb számban vegyenek részt az augusztus 26-án sorra kerülő 25. Úzvölgyi 

megemlékezésen, erre kéri a háromszékieket Tamás Sándor Kovászna Megye Tanácsának 

elnöke. „Látható és láthatatlan színtéren is zajlik a 21. századi csata az Úzvölgyében. Látható, 

hiszen fizikailag akarnak teret foglalni azokkal a szentségtelen betonépítményekkel. De a 

temetőgyalázással a láthatatlan színtéren is folyik a birkózás a mély állam részéről. (...) Nem 

távoli, ismeretlen hősök emlékét gyalázták meg, hanem magyar katonák eleven emlékét – 

fogalmaz felhívásában Tamás Sándor. Hozzátette: „Mutassuk meg: itthon vagyunk. Legyen ez 

a közös ima lehetőség az önvizsgálatra, hogy tettünk-e, teszünk-e eleget Székelyföld 

jövőjéért”. 

 
Herczegh Anita nem idegen a gyergyószentmiklósi gyerekek számára  
2019. augusztus 22. – MTI, maszol.ro 

Felhőtlen nyári kikapcsolódásra van szüksége minden gyermeknek, erre a zánkai táborban 

lehetőség adódik minden évben - mondta Herczegh Anita, a köztársasági elnök felesége az 

Erzsébet-táborban tett csütörtöki látogatása alkalmából újságíróknak a helyszínen. Herczegh 

Anita a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthon lakóihoz érkezett, akiket rendszeresen 

meglátogat nyaranta Zánkán. László Andrea Orsolya, az otthon vezetője elmondta, hogy 18-

an érkeztek a gyergyószentmiklósi intézményből, ahol összesen 42 gyermeket nevelnek. 

Hozzátette, hogy a tervek szerint jövőre 30 gyermek utazhat az otthon lakói közül Zánkára.  

 

Színes programkavalkádra lehet számítani a jövő héten kezdődő Vásárhelyi 
Forgatagon 
2019. augusztus 22. – szekelyhon.ro, Krónika, maszol.ro 

Augusztus 23. és szeptember 1. között 47 helyszínen 340 esemény várja a Vásárhelyi 

Forgatagon az érdeklődőket. A szervezők csütörtökön ismertették a végleges programot, 

kiemelve az újdonságokat. A Forgatag hivatalos megnyitóját augusztus 26-án, hétfőn délután 

6 órakor a Magyar Nemzeti Táncegyüttes Táncrapszódia című produkciójával kezdik a 

Marosvásárhelyi Nemzeti Színház nagytermében. A jegyek másfél óra alatt elkeltek, ezért egy 

második előadást is szerveznek, ám arra is elfogyott az összes belépő.  A hétközi események 

összeállításánál a szervezők figyelembe vették, hogy a legtöbben napközben dolgoznak, ezért 

főleg a késő délutáni órákban és este várják a programokkal az érdeklődőket. 

 

Csúcsra hág a jókedv a Kolozsvári Magyar Napok tizedik, jubileumi kiadásán 
2019. augusztus 23. – Krónika 

Lépten-nyomon magyar szót hallani Kolozsvár belvárosában, mióta elkezdődtek a tizedik 

Kolozsvári Magyar Napok, miközben a fesztivál programjain egyre több a román és a külföldi 
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résztvevő. A jubileumi fesztivál csütörtökre csúcsosodott ki, amikorra ismét elárasztották a 

Farkas utcát portékáikkal az Erdély különböző szegleteiből, illetve Magyarországról érkezett 

árusok. Tűzzománc fülbevalótól cifraszűrig, szalmakalaptól gyékénykosárig itt szinte mindent 

megkapni, igaz, a minőségi termékek beszerzéséhez sokszor elég mélyen zsebbe kell nyúlni. 

 

Híd: ha kell, elnökök nélkül legyen közös lista! 
2019. augusztus 22. – bumm.sk, ma7.sk, Körkép, Felvidék Ma, Új Szó 

Levelet küldött a Híd elnöksége az MKP-nak, amelyben megerősítették azt az ajánlatukat, 

hogy a politikai szubjektumok megállapodása érdekében, a Híd elnöke, Bugár Béla hajlandó 

arra, hogy ne induljon a jövő februárban esedékes parlamenti választáson. Mindezt akkor 

lépnék meg, ha a két párt közös listáján egyik politikai szubjektum jelenlegi, vagy volt elnöke 

sem szerepelne. Az MKP-ban jelenleg a pártnak két korábbi elnöke, Csáky Pál és Berényi 

József is aktívan politizál. Bugár hozzátette, azt is felajánlották, ha az MKP a Híd listáján, 

tehát nem koalícióban indulna, akkor a választási lista 150 helyét a két párt fele-fele arányban 

oszthatná el. Az MKP azonban már korábban eldöntötte, számukra elfogadhatatlan, hogy a 

Híd listáján induljanak. A két párt koalíciós indulása esetén a Híd azt szeretné, hogy a lista 

helyeit Bugár pártjának javára 70:30 arányban osztanák el, az MKP azonban ebben az 

esetben is a fele-fele megoszlást szeretné. 

 
Kitüntetéseket adtak át a nemzeti ünnep alkalmából Magyarország pozsonyi 
nagykövetségén 
2019. augusztus 22. – MTI 
Áder János államfő által az államalapítás ünnepe alkalmából odaítélt állami kitüntetéseket 

vett át három felvidéki magyar és egy szlovák személyiség tevékenységük elismeréseként 

Magyarország pozsonyi nagykövetségén csütörtökön. A nagykövetségen rendezett ünnepség 

keretében kiosztott kitüntetéseket Márvány Miklós ideiglenes ügyvivő adta át. Ünnepi 

köszöntőjében az államalapítás ünnepét a három nemzeti ünnep közül a legderűsebbnek 

nevezte. A több mint ezeréves magyar államiság kapcsán rámutatott: a magyar állam 

különböző nemzetiségeknek, köztük a szlovákok elődeinek is otthont adott, az államalapító 

Szent István király pedig olyan integráló személyiség volt, akit a szlovákok is első királyuknak 

tartanak. A hagyományosan ebben az időben kiosztásra kerülő állami kitüntetésekről szólva 

elmondta: azokat a magyarságért végzett munkájuk köszöneteként, illetve a két nép közti 

kapcsolatok erősítése érdekében végzett munkájuk elismeréseként kapják. 

 

Megújuló zeneiskola, épülő diákotthon, új munkahelyek 
2019.augusztus 23. – Magyar Szó  

Először az EM Commerce bútorgyárat tekintették meg, ahol a közelmúltban tartományi 

támogatásból húsz új munkahelyet létesítettek. Gyantár Lajos alapító és fia, Igor, aki 
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tulajdonos és ügyvezető is egyben, végigkalauzolták vendégeiket a 21. század 

követelményeinek megfelelő új üzemben. Bemutatták a korszerű gépekkel felszerelt, új, 

automatizált részleget, melyet önerőből, az OTP Bank hiteléből és a Prosperitati Alalpítvány 

támogatásából hoztak létre, és további húsz új munkahely létesült. 

 

Zenta: Önálló vállalkozási ismeretek azoknak, akiket a munkaerőpiac már 
kirostál 
2019. augusztus 22. –Vajdaság MA, Pannon RTV  

Zentán csütörtökön délelőtt az Üzleti Inkubátorban, a Prosocent projekt keretében kétnapos 

képzés kezdődött munkavállalók számára, illetve egynapos továbbképzést tartottak olyan 

munkaadók részére, akik bizonyos társadalmi csoportokhoz tartozó, új alkalmazottakat 

kívánnak munkába állítani. Mindkét esetben olyan munkavállalókról van szó, akik 

valamilyen szempontból veszélyeztetett csoportba tartoznak. Nemcsak testi fogyatékkal 

élőkre kell itt gondolni, hanem 50 éven felüliekre, iskolai végzettség nélküli személyekre, 

esetleg romákra, akik nehezen találnak maguknak munkát. 

 

Nagybecskereken „Isten hozta Petrovgradban” feliratú óriásplakátok jelentek 
meg 
2019. augusztus 22. – Vajdaság MA 

Nagybecskereken „Isten hozta Petrovgradban” szövegű óriásplakátok jelentek meg, ami a 

helyi polgárok szerint azt jelenti, hogy ismét feléledt a helyiség nevének megváltoztatására 

tett kezdeményezés. Az új plakátokat a Petrovgrad egyesület helyezte ki, amelynek elnöke 

Budimir Jovanović elmondta, hogy nem álltak el attól a kezdeményezéstől, hogy 

Nagybecskerek nevét Petrovgradra változtassák meg, ez volt ugyanis a település neve egy 

évtizeden át, 1935 és 1946 között. 

 

Számtalan tehetség a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány idei nyári táboraiban 
2019. augusztus 22. – Kárpátalja  

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (JA) 2011-ben alakult azzal a céllal, hogy az 

esélyegyenlőség jegyében végezzen tehetséggondozó, támogató, kutató és minden területre 

kiterjedő munkát, megkezdve a tudományoktól a sporton át egészen a képzőművészetig. „A 

nyári időszak minden éven a táborozásról szól” – mondta el a Kárpátalja hetilapnak Váradi 

Natália, a „GENIUS” JA irodaigazgatója. A népzenei és néptánctáborokat 2011-től eddig 

kivétel nélkül minden évben megrendezték Nagyberegen, de mivel annyi jelentkező volt, hogy 

egy helyszín szűknek bizonyult a sok kis táncos lábú palánta befogadására, a szervezők úgy 

döntöttek, hogy kettéválasztják a már 8 éve folyamatosan nagy sikernek örvendő tábort. 

 

 

 

 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24043/Zenta-Onallo-vallalkozasi-ismeretek-azoknak-akiket-a-munkaeropiac-mar-kirostal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24043/Zenta-Onallo-vallalkozasi-ismeretek-azoknak-akiket-a-munkaeropiac-mar-kirostal.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24042/Nagybecskereken-Isten-hozta-Petrovgradban-feliratu-oriasplakatok-jelentek-meg.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24042/Nagybecskereken-Isten-hozta-Petrovgradban-feliratu-oriasplakatok-jelentek-meg.html
http://karpataljalap.net/2019/08/22/szamtalan-tehetseg-genius-jotekonysagi-alapitvany-idei-nyari-taboraiban


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 23. 
5 

Minden magyarul (is) oktató iskolában kevesebben buktak el idén az ukrán 
ZNO-n, mint tavaly 
2019. augusztus 22. – karpatalja.ma  

Amint azt korábban közre adott elemzésünkben bemutattuk, idén a magyar tannyelvű 

iskolákban jóval kisebb arányban nem érték el a minimum ponthatárt az ukrán nyelv és 

irodalom külső független tesztelésen (ZNO), mint tavaly. Arra is rávilágítottunk, hogy ez a 

kétségkívül kedvező eredmény annak köszönhető, hogy idén először Ukrajna csökkentette a 

magyar tannyelvű iskolák tanulóival szemben mindeddig következetesen alkalmazott 

hátrányos megkülönböztetést. 

 

Meghitt, szép ünnepség Kórógyon 
2019. augusztus 22. – Képes Újság  

A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) augusztus 20-án a szlavóniai 

Kórógyon alkalmi műsorral emlékezett meg a magyar történelem egyik legnagyobb alakjáról, 

Szent Istvánról. Az államalapító királyunk tiszteletére rendezett ünnepség szónokai az 

augusztus 20-i ünnep fontosságát, a jó magyar-horvát együttműködést hangsúlyozták. 

 
A magyar államalapítás napját ünnepeltük Horvátország-szerte 

2019. augusztus 22. – Képes Újság  

A horvátországi magyarok I. (Szent) Istvánra, államalapító királyunkra emlékeztek 

országszerte. A zágrábi magyarok augusztus 18-án az Ady Endre Magyar Kultúrkör 

székházában tartották Szent István-napi megemlékezésüket. Az összejövetelen a jelenlévők az 

ünnepi beszédeken kívül a témához kapcsolódó verseket és dalokat hallhattak. A 

rendezvényen jelen volt Jankovics Róbert, magyarságunk parlamenti képviselője, valamint 

Babity Zorán, Magyarország zágrábi konzulja is. Az ünnepség az Ady Endre MKK és Zágráb 

Város Magyar Kisebbségi Tanácsának szervezésében valósult meg. A HMDK bellyei 

alapszervezetének tagjai rendszeresen megtartják nemzeti ünnepeinket. Augusztus 20. 

alkalmából közösen megnéztek egy Szent István király életéről szóló kisfilmet és egy alkalami 

kiállítást, majd pedig kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program az új székhelyükön. 

 

Átadták a felújított kultúrotthont Kórógyon 
2019. augusztus 22. – Képes Újság  

Augusztus 20-án délután ünnepélyes keretek közt adták át a HMDK által teljes körűen 

felújított kórógyi művelődési házat több rangos horvátországi és magyarországi vendég 

jelenlétében. A Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége (HMDK) 2017-ben 15 évre 

megkapta a kórógyi kultúrotthon használati jogát a Tordincei járásától. A szerződés 

aláírásával megteremtődött a jogi háttere az épület teljes felújításának a HMDK részéről, ami 

hamarosan meg is kezdődött. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2019. augusztus 22. – Kossuth Rádió  

 

Augusztus végéig eldől, hogy lesz- e koalíció a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd szlovák-

magyar vegyes párt között. A következő, 2020 februárjában sorra kerülő parlamenti 

választásokra való felkészülés jegyében harmadik alkalommal ültek tárgyalóasztalhoz a 

magyar választókat megszólító pártok. Haják Szabó Mária összeállítása. 

 

2011. június 4-én indultak el az első buszok Budapestről, a határon túli magyar régiókba. 

Azóta 300.000 diák kapott lehetőséget a Határtalanul! programban, hogy szervezett 

formában utazhasson Felvidékre, Kárpátaljára, Erdélybe, vagy a Vajdaságba. Az idén 

átalakították és bővítették a programot, így még többen utazhatnak. Ezekről az új elemekről, 

és a Határtalanul program eddigi eredményeiről tartott ma sajtótájékoztatót Potápi Árpád 

János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, és Erdélyi Rudolf Zalán a Bethlen Gábor 

Alapkezelő Zrt. vezérigazgatója. Ternovácz Fanni először az államtitkárt kérdezte.  

 

Augusztus 24-30. között szervezik meg az első Csángóföldi Közgazdasági Kerekasztalt, a Bákó 

megyei Kosteleken. A tanácskozás célja  a vállalkozók, döntéshozók, gazdasági szakemberek 

és a helyi csángó magyar fiatalok bevonásával  valós képet alkotni a csángóföldi magyarok 

aktuális gazdasági-társadalmi helyzetéről. Oláh-Gál Elvira érdeklődött a részletekről. 

 

Kárpátalján lezárult a beadási határideje az Egán Ede Gazdaságélénkítő Központ által kiírt 

pályázatoknak mezőgazdaság kategóriában. A keretösszeg 1 milliárd Ft, egy pályázó 3 000 

000 Ft értékben pályázhatott technikai fejlesztésre és kapacitásbővítésre. Iváncsik Attila 

összeállítása. 

 

A vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési program a méhészeknek teremetett 

beszállítási lehetőséget, és biztos piacot azzal, hogy a megtermelt mézet a magyarkanizsai 

Tisacoop (tiszakóp) Kereskedelmi Kft. felásárolja.  Ehhez persze a megfelelő infrastruktúrát 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-22_18-02-28&enddate=2019-08-22_18-40-28&ch=mr1
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ki kellett építeniük – mondta Körmöci Károly, a kft. igazgatóhelyettese, akivel  Németh Ernő 

beszélgetett.  

 

A Kolozsvári Magyar Napok egyik kiemelt programja a Rendszerváltás-beszélgetés sorozat. A 

harminc éve történtekről, és az az előtti időkről mesélnek erdélyi és magyarországi 

szemtanúk és szereplők. A részletekről Kovács Istvánt, a Magyar Unitárius Egyház 

közügyigazgatóját kérdezte Szilágyi Szabolcs.  

 

Szent István nap a közép-bácskái Drea fogadalmi ünnepe. A település 550 lakosának többsége 

magyar. Van egy művelődési és egy nyugdíjas egyesületük, valamint a ferences szerzetesek 

jóvoltából itt működik a szegény sorsban élő gyerekeket felkaroló Lurkóház. A falu jövője 

szempontjából gondot jelent, hogy kevés az itt élők birtokában lévő föld, munkalehetőség alig 

kínálkozik. Aki dolgozik, az  ingázni kénytelen. A faluünnepen elsőként Boja Andrással, a 

Művelődési Egyesület vezetőjével, a falu mindenesével beszélgetett Ternovácz István. 

 

 


