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Nyomtatott és online sajtó 
 
Potápi: példaértékű a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-program 
2019. augusztus 21. – MTI, hirado.hu, Origo, Magyar Nemzet,  Magyar Hírlap, ma7.sk, Lokál, 

Pannon RTV, Hír Tv 

Példaértékű és világviszonylatban is egyedülálló a Kőrösi Csoma Sándor- és a Petőfi Sándor-

program – mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára szerdán 

Budapesten. Potápi Árpád János a diaszpóra magyarságát segítő Kőrösi Csoma Sándor-

program és a Kárpát-medencei szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program 

ösztöndíjasait felkészítő oktatási hét megnyitóján a két programot a nemzetpolitika 

zászlóshajójának nevezte. Azt mondta: vannak ugyan más országokban a magyarhoz hasonló 

gyakorlatok, de „olyan összefogott és jól átgondolt programok, illetve nemzetpolitika, mint 

Magyarországon, nem nagyon léteznek”. Az államtitkár felidézte: a Kőrösi Csoma Sándor-

program 2013-ban 47 ösztöndíjassal indult, majd ehhez csatlakozott 2015-től a Petőfi 

Sándor-program. A két programnak mostanra évente 225 ösztöndíjasa van. Megjegyezte: az 

ösztöndíjasok számának növekedése egyben minőségi ugrást is jelent. A programokban eddig 

körülbelül ezer fiatal vett részt, akiknek a munkája nemcsak a fogadó civil és egyházi 

szervezeteket, közösségeket gazdagította, hanem az ösztöndíjasoknak is egész életre szóló, 

szemléletformáló élmény. 

 

A magyar nyelvterület legszebb táncait mutatja be az Erdélyben turnézó 
Magyar Nemzeti Táncegyüttes 
2019. augusztus 21. – MTI, Krónika 

Az MTI-hez elküldött tájékoztató szerint a turnén a Táncrapszódia és a Kalotaszeg című 

előadásaikat láthatja az erdélyi közönség. Szerdán Szatmárnémetiben, csütörtökön és 

pénteken Margittán, vasárnap Brassóban, míg hétfőn Marosvásárhelyen lép fel a hivatásos 

néptáncegyüttes. Marosvásárhelyen a nagy érdeklődésre való tekintettel ráadás előadást is 

tartanak. A nemzeti táncegyüttes sokszínű repertoárja a történelmi táncjátékoktól az 

autentikus folklórműsorokig, a dramatikus táncszínházi előadásoktól a népi 

hagyományainkon alapuló mesedarabokig terjed.A tájékoztató idézi Zsuráfszky Zoltánt, az 

együttes művészeti vezetőjét, aki elmondta: Táncrapszódia és a Kalotaszeg előadásaikkal az 

est során a magyar nyelvterület legszebb táncait mutatják be, különösen nagy hangsúlyt 

fektetve az eredeti és stílusos előadásmódra. A Kárpát-medence táncait felvonultató 

előadásaikkal novemberben is útra kelnek, hogy részt vegyenek egy néptánctalálkozón 

Székelyudvarhelyen, de ellátogatnak Sepsiszentgyörgyre és Kolozsvárra, hogy ízelítőt adjanak 

a magyar néphagyományokból, és tisztelegjenek II. Rákóczi Ferenc emléke előtt - tette hozzá 

a művészeti vezető. 
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Testvérközösség kialakításán dolgoznak Kolozsvár és Budapest II. kerülete 
között  
2019. augusztus 21. – transindex.ro, Krónika 

Szorosabbra fűzte, hivatalos megállapodással is megerősítette együttműködését Budapest II. 

kerületének önkormányzata és a kolozsvári magyar közösséget képviselő néhány szervezet: a 

Vallásszabadság Háza, a Sapientia EMTE Kolozsvári Kara, a Kincses Kolozsvár Egyesület, 

illetve az Romániai Magyar Könyves Céh - erről számoltak be az illetékesek a Kolozsvári 

Magyar Napok keretében szervezett sajtótájékoztatójukon. Ahogyan fogalmaztak: 10 évvel 

ezelőtt kezdődött a kapcsolat, amely 4 évvel ezelőtt vált komolyabbá, és idén már hivatalosan 

formát is öltött, és a jövőben tovább szeretnék erősíteni a közösségek közötti kapcsolatot, 

Kolozsvárról további civil szervezetekkel, egyházi és oktatási intézményekkel szeretnék 

bővíteni a megállapodók körét.  

 

Evangélium a vörös csillag árnyékában – az egyház és államhatalom viszonyáról 
vitáztak Kolozsáron  
2019. augusztus 21. – maszol.ro 

A  nemzeti szocialista állam építésében érdekelt Román Kommunista Párt szövetségesre talált 

a Román Ortodox Egyházban, viszont elnyomott minden más egyházat, nemcsak a görög-

katolikust, hanem az erdélyi magyar történelmi egyházakat is. Milyen túlési stratégiákkal 

próbálták működésüket fenntartani egyházaink, hogyan alakult a viszony közöttük és az 

államhatalmi szervek, elsősorban a hírhedt Szekuritáte között, illetve miért nem történt meg 

a megfelelő lusztrációja történelmi egyházainknak – ezekről a kérdésekről vitatkoztak a 

Rendszerváltás 30 gyűjtőcím alatti kerekasztal-beszélgetések sorozatának második kiadásán 

kedd este, a Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott rendezvényen. A résztvevők között 

nem volt teljes a konszenzus; izgalmas vita alakult ki, és már ez is jelezte azt, hogy bőven van 

még kutatnivaló a témában. 

 

Az új kenyér megszentelésétől az elektro-szimfóniáig – Szent István ünnepe 
Székelyudvarhelyen 
2019. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

Káprázatos tűzijáték koronázta meg a Szent István-napi programot kedden este 

Székelyudvarhelyen. A délutáni kenyérszentelést és a Muzsikás együttes népzenei gáláját 

követően a Kolozsvári Magyar Opera adott elektro-szimfonikus koncertet a zsúfolásig megtelt 

Márton Áron téren. 

 

Virágból szőtt szobrok és legendák – Bihar megyébe látogatott az 50. Debreceni 
Virágkarnevál néhány virágkocsija  
2019. augusztus 21. – Krónika 

Ellátogatott szerdán Nagyváradra az 50. Debreceni Virágkarnevál néhány virágkocsija, a 

kompozíciókat Bihar megye több településén is láthatják az érdeklődők. A hagyományos, 
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színpompás virágkarnevál augusztus 20-án rekordszámú, 18 virágkocsiból álló menetet 

vonultatott fel, amelyet idén is színesítettek a Debrecen-Nagyvárad testvérvárosi, illetve 

Hajdú-Bihar-Bihar testvérmegyei együttműködést szimbolizáló virágkompozíciók. Az a 

hagyomány is folytatódik, hogy Szent László legendája elevenedik meg a különleges 

járműveken, idén az az Emberi Erőforrások Minisztériumának virágkocsija ábrázolja a 

legendát – írta a denagy.hu. 

 

Tankönyv nélkül kezdik a tanévet a hetedikesek?  
2019. augusztus 21. – maszol.ro 

Minden jel arra utal, hogy a hetedikes diákok idén is tankönyv nélkül kezdik az új tanévet. Ez 

az évfolyam, amely az előkészítő osztálytól kezdve az új tanterv szerint tanul, ám az oktatási 

rendszernek még nem sikerült felnőnie a feladathoz, hogy időben elkészítse az új 

tankönyveiket. A többi évfolyam tankönyvellátása viszonylag egyszerűbb, mivel esetükben 

már léteznek az országos értékelő központ által elfogadott címek és csak újranyomtatásokra 

van szükség.  

 
Nagyváradi virágkarnevál: a polgármesteri hivatal nem engedte a gyermekeket 
fellépni 
2019. augusztus 21. – maszol.ro 

Abszurd módon elmaradt idén a néptánc és a felvonulás a nagyváradi virágkarneválon – az 

okokról sajtótájékoztatón számolt be Pető Dalma nagyváradi önkormányzati képviselő, a 

Bihar- Hajdú-Bihar Eurorégió Alapítvány aligazgatója és Szabó József megyemenedzser. 

Szabó József szerint tavaly is voltak már próbálkozások a városháza részéről a programok 

akadályoztatására, volt, amikor a polgármesteri hivatal képviselője a felvonuló magyarországi 

csoport kezéből csendőri segédlettel szedette ki a magyar zászlót. Idén is megtörtént az Szabó 

tájékoztatása szerint, hogy a nagyváradi polgármesteri hivatal egyszerűen nem akarta, hogy a 

magyar Szent Koronát ábrázoló virágkocsi átjöjjön Nagyváradra és Bihar megyébe. „Az 

indokokat nem ismerjük, de egy korábbi városházi sajtótájékoztatóból is kiderül, hogy a 

váradi polgármesteri hivatal eleve nem számolt a szent korona érkezésével.  Ez alkalommal is 

csak azért láthattuk itt a Szent Koronát ábrázoló alkotást, mert a Bihar Megyei Tanács 

RMDSZ-es elnöke , Pásztor Sándor személyesen egyeztetett erről Papp László debreceni 

polgármesterrel, és jelezte, hogy mindenkép ragaszkodik az országalmát, jogart, koronát 

bemutató kompozícióhoz, és legrosszabb esetben ha Nagyvárad tovább tiltakozik, csak 

Érmellékre viszik ezt az alkotást” – olvasható a beszámolóban.  

 

Magyarul is feltünteti utastájékoztatójában a határon túli magyar városok 
nevét a MÁV 
2019. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

Ezentúl magyarul is közölni fogja többek között az erdélyi magyar városok neveit a MÁV 

Magyar Államvasutak Zrt. – tudatta a szekelyhon..ro szerkesztőségével Vujity Tvrtko 

újságíró, tévériporter. Mint arról tájékoztatott, Facebook-bejegyzése nyomán, – amelyben azt 
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kérte, hogy magyarul is tüntessék fel a határon túli, magyarlakta városok neveit a 

vasúttársaság utastájékoztatóin és a vonatokon – a MÁV ígéretet tett arra, hogy ezt meg 

fogják tenni. Így ezentúl várhatóan a Budapest és Brassó közötti nemzetközi vonatjáraton 

magyarul is feltüntetik a célállomásokat, úgy mint Nagyvárad, Kolozsvár, Marosvásárhely, 

Csíkszereda és Brassó, a magyar városnevek pedig úgy a digitális, mint a papír-alapú 

utastájékoztatókon megjelennek. 

 

Előrelépés jöhet Ráduly és Szőke perében, miután egyvalamiben megegyeztek 
a felek jogi képviselői 
2019. augusztus 21. – szekelyhon.ro 

Újabb halasztásban egyezett meg a Maros Megyei Törvényszéken a bíró, az államügyész és 

Ráduly Róbert Kálmán ügyvédje. A DNA által megvádolt csíkszeredai polgármester és Szőke 

Domokos alpolgármester nem jelent meg a még júniusban kitűzött augusztus 21-i 

tárgyaláson. Szőke ügyvédje sem jött el, ő már akkor jelezte, hogy nem lesz jelen. 

 

Hónap végére eldőlhet a magyar koalíció sorsa 
2019. augusztus 21. – Új Szó 

Hétfőn harmadszor ült asztalhoz a magyar szavazatokért küzdő két párt, ezúttal a Híd 

székházában. Menyhárt József, az MKP elnöke a hétfői tárgyalást nagyon komoly 

előrelépésnek tartja. „Bízunk benne, hogy nemcsak tárgyalási szinten leszünk képesek 

egyezkedni, hanem képesek leszünk egy közös, hiteles listát felállítani, amire a választó 

nyugodtan leadhatja a szavazatát” – mondta el Menyhárt József. A tárgyaláson felmerültek a 

múlt héten nyilvánosságra hozott Marián Kočner azon üzenetei is, amelyekben Bugár Bélára 

is történt utalás. Kočner kommunikációjából az derül ki, hogy a Híd elnökével több 

alkalommal is találkozott a Maldív-szigeteken. Ezzel kapcsolatban Menyhárt elmondta, 

mindenkit megillet az ártatlanság vélelme.  

 

Bajba kerülhet a szakközépiskola is 
2019. augusztus 21. – Új Szó 

Az utóbbi nyolc évben Tornalja kilábalt a kilátástalan helyzetből, már a fejlődő városok közé 

verekedte fel magát. Szögedi Anna már a harmadik választási ciklusban tölti be Tornalja 

polgármesteri posztját. A városban véghezvitt fejlesztésekről, az iskolák helyzetéről, 

munkahelyteremtésről és a tervekről nyilatkozott. 

 

Szent István-napi ünnepségek Gömörben 
2019. augusztus 21. – ma7.sk 

Augusztus 20-a táján Gömörben is számos településen emlékeztek meg az államalapításról. 

Rimaszombatban a Magyar Közösség Pártja helyi alapszervezete, a Via Nova ICS, a Baráti 

Körök, valamint a Csemadok szervezésében valósult meg az idei ünnepi rendezvény a gömöri 

város főterén. Cziprusz Zoltán, az MKP megyei képviselője hangsúlyozta, hogy augusztus 20-
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a az egyik legfontosabb ünnepünk, talán ez az egyetlen, amely nem valami negatívumról, 

vesztes forradalomról szól, hanem egy olyan államalapításról, ami több mint ezer éven 

keresztül megtartotta Közép-Európa stabilitását és keresztény mivoltát. 

 

Augusztus 20-án szentelték fel Udvardon az új Szent István-szobrot 
2019. augusztus 21. – ma7.sk 

Lebo Ferenc, udvardi gyökerekkel rendelkező győri szobrászművész Szent István bronz 

mellszobrát adták át Udvardon. Az ünneplőket Farkas Tibor önkormányzati képviselő, a helyi 

MKP elnöke köszöntötte. Elmondta, méltó, hogy országalapító királyunknak szobrot 

emeljenek a községben, hiszen Szent István örökösei vagyunk. István annak idején számon is 

tartotta Udvardot, hiszen királyi kúriát építtetett ide, jelezve ezzel a település az akkori 

időkben betöltött jelentős szerepét. 

 

Csak rajtunk múlik, megmaradunk-e magyarnak – Szent István-napi 
megemlékezés Dunaszerdahelyen 
2019. augusztus 21. – ma7.sk 

Dunaszerdahelyen az augusztus 20-i ünnepi megemlékezésen Hájos Zoltán polgármester 

köszöntő beszédében kitért a felvidéki magyarság megmaradását veszélyeztető hatásokra. „Az 

egyik a beolvadás, a másik a globalizáció, de mindkét esetben csak és kizárólag rajtunk múlik, 

hogy megtartsuk nemzeti identitásunkat” – mondta Hájos és kiemelte, hogy itt a Felvidéken a 

nemzeti önazonosságunk megtartása érdekében nagyon fontos a nyelvünk, kultúránk, 

hagyományaink megtartása és átadása a fiatal generációnak. 

 

Magas volt a részvételi arány 
2019. augusztus 21. – Magyar Szó  

Kimondottan magas részvétellel tartották meg Kúlán az Alsóvárosi helyi közösség új 

tanácstagjainak választását vasárnap. Eddig a tanácsnak tizenöt tagja volt, és mivel lejárt a 

négyéves mandátumuk, 2019. augusztus 18-án megtartották a helyi közösség tanácstagjainak 

választását, amely ezután tizenegy tagot számlál. Mindössze egy választási listát nyújtottak be 

a meghatározott időben a községi választási bizottsághoz, amelyen tizenegy jelölt neve 

szerepelt, heten a Szerb Haladó Párt, hárman pedig a Vajdasági Magyar Szövetség soraiból. 

 
Két új magyar óvodás csoport indul Óbecsén 
2019. augusztus 21. – Pannon RTV  

Az idén a vártnál jóval több szülő szerette volna óvodába íratni a gyerekét Óbecsén, ezért az 

iratkozás után nyolcvanan kerültek várólistára. A szülők most már fellélegezhetnek: 

minisztériumi jóváhagyással, önkormányzati finanszírozással két új csoportot indít a Labud 

Pejović Iskoláskor Előtti Intézmény, az egyiket Alsóvároson, a másikat az Újfaluban. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ket-uj-magyar-ovodas-csoport-indul-obecsen
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ket-uj-magyar-ovodas-csoport-indul-obecsen
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„Megmaradunk örökmécsesnek” 
2019. augusztus 21. – Pannon RTV  

A Gimnáziumtemplomban bemutatott szentmisével és ünnepi műsorral emlékezett 

államalapító királyunkra Nagybecskerek magyarsága. A Petőfi Magyar Művelődési 

Egyesületben pedig kenyérszentelés volt. Évente egyszer - Szent István napján - mutatnak be 

szentmisét a nagybecskereki Gimnáziumtemplomban, amely egykor a helybeli magyar ifjúság 

találkozóhelye volt. Ez a búcsúja is az 1846-ban, Szent István tiszteletére felszentelt piarista 

templomnak. 

 

„Sikerült megmaradnunk a Kárpát-medencében” – II. Szent István-napi búcsú 
Tiszacsomán 
2019. augusztus 21. – karpatalja.ma 

Szent István-napi ünnepséget és búcsút szervezett a Pro Cultura Subcarpathica (PCS) civil 

szervezet államalapító királyunk emlékére augusztus 20-án Tiszacsomán, a Honfoglalási 

Emlékparkban. A honfoglalási emlékmű előtt először Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős 

miniszteri biztos szólt az egybegyűltekhez: „Kettős ünnep a mai számunkra: amellett, hogy 

államalapításunkat, Magyarország születésnapját ünnepeljük, István király szentté avatására 

is emlékezünk, mely jelképesen a magyar kereszténység születésnapja.” 

 

Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Dr. Váradi Natáliát 
2019. augusztus 21. – karpatalja.ma  

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola docense, a főiskola Felnőttképzési 

Központjának vezetője, a ”GENIUS” Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója Magyar Arany 

Érdemkereszt kitüntetést vehetett át augusztus 19-én, az államalapítás és az államalapító 

Szent István király ünnepe alkalmából tartott díjátadón, az Országházban. 

 

Magas állami kitüntetésben részesült Őrhidi László 
2019. augusztus 21. – Kárpátalja  

Augusztus 20. alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt állami kitüntetést vehetett át Őrhidi 

László, a „Pro Agricultura Carpatica” Kárpátaljai Megyei Jótékonysági Alapítvány elnöke. 

Áder János Magyarország köztársasági elnöke a kárpátaljai magyar közösség, különösen az 

ott élő családok és gazdák érdekében végzett több évtizedes tevékenysége elismerésére 

adományozott magas rangú állami kitüntetést az Ungvári járás szülöttjének. 

 
Magyar Arany Érdemkereszttel tüntették ki Györke Magdolnát 
2019. augusztus 21. – Kárpátalja  

A kárpátaljai magyar tudományos élet és a felsőoktatás területén végzett több évtizedes 

kiemelkedő kutatói és oktatói tevékenysége elismeréseként magas állami kitüntetésben 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/megmaradunk-orokmecsesnek
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/sikerult-megmaradnunk-a-karpat-medenceben-ii-szent-istvan-napi-bucsu-tiszacsoman/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/sikerult-megmaradnunk-a-karpat-medenceben-ii-szent-istvan-napi-bucsu-tiszacsoman/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-arany-erdemkereszttel-tuntettek-ki-dr-varadi-nataliat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/magyar-arany-erdemkereszttel-tuntettek-ki-dr-varadi-nataliat/
http://karpataljalap.net/2019/08/21/magas-allami-kituntetesben-reszesult-orhidi-laszlo
http://karpataljalap.net/2019/08/21/magas-allami-kituntetesben-reszesult-orhidi-laszlo
http://karpataljalap.net/2019/08/21/magyar-arany-erdemkereszttel-tuntettek-ki-gyorke-magdolnat
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részesült Györke Magdolna, az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán–Magyar Oktatási-

Tudományos Intézete Magyar Filológiai Tanszékének docense, a filológiai tudományok 

kandidátusa. 

 

Együtt, mint a búzaszemek 
2019. augusztus 21. – Népújság 

A legnagyobb magyar ünnepet, Szent István napját, egyben az új kenyér születését Lendván a 

Templom téren augusztus 19-én ünnepelte meg a muravidéki magyarság, majd augusztus 20-

án a dobronaki magyarság is megemlékezést tartott. Mindkét eseményen az összefogás, az 

együtt cselekvés fontosságát emelték ki az ünnepi szónokok. Lendván a Szent Katalin-, illetve 

Dobronakon a Szent Jakab-plébániatemplomban Szent István-napi ünnepi misét mutattak 

be. 

 
Szabó Ferenc és Vass Vilmos kitüntetettek 
2019. augusztus 21. – Népújság  

Az államalapítás ünnepe, augusztus 20-a alkalmából a Muravidékről magyar állami 

kitüntetésben részesült Szabó Ferenc, az MMÖNK Tanácsának korábbi alelnöke, a völgyifalui 

művelődési egyesület egykori vezetője és Vass Vilmos orvos, a Magyar Egészségügyi Társaság 

Muravidéki Tagozatának vezetője. Az ünnepi díjátadásra augusztus 19-én Budapesten, az 

Országház Vadásztermében került sor, ahol Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes adta át a 

kitüntetéseket. „A Szent István-i mű az a küldetés, hogy építsük az országot” – mondta 

köszöntőjében Semjén Zsolt, majd hangsúlyozta: akkor folytatjuk Szent István országépítő 

nagy művét, ha mindenki megteszi a saját helyén azt, ami az ő speciális küldetése. 

 

A tájház élő, dobogó szíve lesz a falunak 
2019. augusztus 21. – Népújság  

November 9-én megnyílik a domonkosfai tájház és a hozzá tartozó porta. Nem kevesebb mint 

tíz évet vártak már erre azok a tárgyak, amelyeket még a tájház gondolatának megszületése 

előtt gyűjtöttek össze a Szegedi Tudományegyetem néprajzosai a faluban házról házra járva. 

Most, a megnyitó küszöbén egy szépen felújított épület és az udvar melléképületekkel várja a 

tárgyak beköltözését. 
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https://nepujsag.net/nemzetiseg/7450-egy%C3%BCtt,-mint-a-b%C3%BAzaszemek.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7452-szab%C3%B3-ferenc-%C3%A9s-vass-vilmos-kit%C3%BCntetettek.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/7453-a-t%C3%A1jh%C3%A1z-%C3%A9l%C5%91,-dobog%C3%B3-sz%C3%ADve-lesz-a-falunak.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 22. 
8 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 21. – Kossuth Rádió  

 

 

A  Beregszászhoz közeli Tiszacsomán tartott Szent István-napi búcsún készült Iváncsik Attila 

beszámolója.  

  

A szerbiai magyarok kisebbségi önkormányzata, a Magyar Nemzeti Tanács az Újvidéki Rádió 

M Stúdiójában kedd este tartotta meg ünnepi műsorát.  

 

Hetedik alkalommal tartottak kedden este köztéri rendezvényt az államalapítás ünnepén 

Marosvásárhely főterén, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szervezésében. 

A történelmi egyházak képviselői rövid áhítatot tartottak és megszentelték az új kenyeret, egy 

helyi pékség ajándékát, amelyet a rendezvény végén mindenki megkóstolhatott. 

 

Harmadik alkalommal tartották meg augusztus 20-án az Új kenyér ünnepét Nagyvárad 

központjában és első alkalommal készítették el Nagyvárad sütijét valamint Biharország 

tortáját.  

 

Rövid beszámolókat hallottunk az elmúlt napok Kárpát-medencei Szent István Király 

ünnepségeiről.  

 

Évek óta augusztus utolsó napjaiban kezdik meg a felkészülést küldetésükre a Körösi Csoma 

Sándor, és a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár mondott ma köszöntőt a diaszpóra magyarságát segítő és a Kárpát-

medencei szórványmagyarságot támogató programok keretében a világ különböző országaiba 

utazó ösztöndíjasok budapesti oktatási hetének ünnepélyes megnyitóján. Ternovácz Fanni 

összeállítása.   

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-21_18-02-00&enddate=2019-08-21_18-40-00&ch=mr1
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Romániában  mától érettségizhetnek újra azok diákok, akik a nyári vizsgaidőszakban vagy 

korábbi években  sikertelenül vizsgáztak. A két magyar többségű megyében - Hargita és 

Kovászna megyében csaknem minden második diák elbukott a román vizsgán. Most tehát 

ismét próbálkoznak. De  mi is a probléma? Oláh-Gál Elvira tette fel a kérdést diákoknak és a 

minisztérium megyei képviselőjének. 

 

II. Rákóczi Ferenc fejedelem utolsó országgyűlésének emléket állító domborművet avatott 

Grezsa István Kárpátalja fejlesztéséért felelős miniszteri biztos az  egykori gyűlés helyszínén, 

a Nagyszőlőshöz közeli Salánkon. Iváncsik Attila összeállítása.  

 

Az elmúlt 30 évben a magyarság lehetőséget kapott, hogy a kölcsönös tisztelet és a közös 

érdekek mentén újjáépítse szövetségeit – mondta Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget 

vezető miniszter Kolozsváron a nemzeti ünnep alkalmából szervezett gálaműsor előtt 

munkatársunknak Szilágyi Szabolcsnak., majd a Kolozsvári Magyar Napok és a Nemzeti 

ünnep összefonódásáról beszélt. A Kolozsvári Magyar Napokon az erdélyi magyarság 

közösségi terévé válik a Kincses város Főtere. Kedden este hivatalosan is megnyitották a 10. 

magyar napokat, amely több mint 600 programmal várja az érdeklődőket. Először Gulyás 

Gergelyt hallják.   

 

A Kolozsvári Magyar Napok rendezvénysorozat  25-ig, vásárnapig tart. A fesztivál 

programjairól minden nap beszámolunk majd. 

 


