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Nyomtatott és online sajtó 
 
Potápi Árpád: Az igazi cél, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat tudjuk építeni 
2019. augusztus 27. – Hír Tv 
A Hír TV Magyarország élőben című műsorában Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár beszélgetett Földi-Kovács Andrea műsorvezetővel a Határtalanul program 
részleteiről és sikerességéről. Kiemelte: „A programról 2010-ben döntöttünk és 2011 június 4-én 
indultak meg az első buszok a határon túlra innen Budapestről. A célunk az volt ezzel a 
programmal, hogy az iskolarendszert magyar diák úgy ne hagyja el, hogy szervezett iskolai 
keretek között tanulmányi kirándulás szerűen a magyar kormány támogatásával határon túli 
területre ne tett volna kirándulást. Azóta már több mint 300.000 gyerek jutott így el különböző 
területre. Az igazi cél, pedig az, hogy a magyar-magyar kapcsolatokat tudjuk építeni, illetve a 
gyerekek között minél több barátság szülessen. A gyerekek érezzék, hogy milyen Magyarország 
határait elhagyva, akár több száz kilométert utazva újra egy magyar világgal találkozni. Úgy 
gondoljuk, hogy ez nagyon sokat ad a határon túli gyerekeknek is, de még inkább azoknak, akik 
ebben részt vesznek. Megerősíti őket identitásukban, hazaszeretetükben. - mondta Potápi Árpád, 
nemzetpolitikáért felelős államtitkár.” 
 

Menyhárt József: a koalíció elutasítása rossz hír a felvidéki magyar közösségnek 
2019. augusztus 27. – MTI, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A felvidéki magyar közösség számára rossz hír, hogy a Most-Híd elutasította a választási 

koalíció létrehozását a Magyar Közösség Pártjával, de az MKP így is mindent megtesz annak 

érdekében, hogy jövő évi parlamenti választásokon megugorja a bejutáshoz szükséges 5 

százalékos küszöböt - jelentette ki keddi pozsonyi sajtótájékoztatóján Menyhárt József. 

Menyhárt József, az MKP elnöke elmondta, nagyon sajnálja, hogy tegnap a Most-Híd 

elnöksége 37 nemmel elutasította a közös magyar képviselet lehetőségét. Mint hozzátette, a 

közeljövő mutatja majd meg, hogy ki jön ebből jól ki, s ki rosszabbul, egy azonban biztos: a 

fekete leves még hátravan, és a felvidéki magyar közösségnek lesz nehezebb a dolga, hiszen a 

megosztottságunk továbbra is megmarad. Több szakaszban tárgyaltunk, és úgy érezzük, mi 

mindent megtettünk, hogy megállapodjunk. Mi nem magyarázzuk a bizonyítványt. Azért 

ragaszkodtunk végig az 50%-os arányhoz a tárgyalások során, hogy egyrészt a ránk adott 

voksokat hatékonyan megjelenítsük, másrészt azért, mert a civil szféra részére is szerettünk 

volna arányosan helyeket biztosítani. Ezt fontosnak tartjuk a továbbiakban is - mondta el 

Menyhárt József. 

 

Kelemen: az RMDSZ nem hajlandó támogatni a PSD kisebbségi kormányát 
2019. augusztus 27. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Az RMDSZ nem lép be egy kisebbségi kormányba és nem is támogatja azt – nyilatkozta 

kedden az RFI-nek Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke. A politikust annak kapcsán 

kérdezte a francia közszolgálati rádió román csatornája, hogy egy nappal korábban Călin 
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https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-az-igazi-cel-hogy-a-magyar-magyar-kapcsolatokat-tudjuk-epiteni-2486314?fbclid=IwAR3rJ-aNSvb89w8YlkH0KnlF3ZGcQ56iuDDfMueuKJqWXm0_znBydJn84Pw
https://hirtv.hu/magyarorszageloben/potapi-arpad-az-igazi-cel-hogy-a-magyar-magyar-kapcsolatokat-tudjuk-epiteni-2486314?fbclid=IwAR3rJ-aNSvb89w8YlkH0KnlF3ZGcQ56iuDDfMueuKJqWXm0_znBydJn84Pw
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-hatalmas-veszteseg-ez-a-felvideki-magyar-kozossegnek
https://ma7.sk/kozelet/aktualis/menyhart-hatalmas-veszteseg-ez-a-felvideki-magyar-kozossegnek
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-az-rmdsz-nem-hajlando-tamogatni-a-psd-kisebbsegi-kormanyat
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Popescu Tăriceanu pártelnök bejelentette: a Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) 

kilép a bukaresti kormányból. Kelemen Hunor emlékeztetett: az RMDSZ már az európai 

parlamenti választások előtt jelezte, hogy nem támogatja a Szociáldemokrata Párt (PSD) és az 

ALDE alkotta kormánykoalíciót, márpedig szerinte „azóta semmi sem változott”. A szövetségi 

elnök felidézte ugyanakkor, hogy az RMDSZ képviselői megszavazták júniusban az ellenzék 

által benyújtott bizalmatlansági indítványt és semmilyen okot nem látnak arra, hogy a 

koalíció felbomlása után egy kisebbségi kormányt támogassanak. 

 

Két kudarc után harmadjára is nekifut a válaszúti Bánffy-kastély restaurálásának 
a Kolozs megyei önkormányzat 
2019. augusztus 27. – Krónika, maszol.ro 

Harmadjára is meghirdette a közbeszerzési eljárást a válaszúti Bánffy-kastély felújítására a 

Kolozs megyei önkormányzat. Az első két licit iránti érdektelenség fő oka az eredetileg túl 

szűkösre szabott költségvetés lehetett, mondta el a Krónikának Vákár István alelnök. „Maguk 

a cégek is jelezték, hogy ezt a munkát annyi pénzből nem lehet elvégezni” – részletezte a 

felújítás körüli bonyodalmakat a Krónika kérdésére az RMDSZ-es politikus. Elmondta, tavaly 

év végén, illetve idén februárban is meghirdették a tendert, majd a két kudarc után a megyei 

tanács illetékesei piackutatást végeztek és újabb összeggel egészítették ki az eredeti 

költségvetést. Az uniós projekt elfogadása óta ugyanis a kormány megnövelte a minimálbért, 

így nőttek a bérek az építkezési szektorban, illetve az építőanyagok ára is drágult. 

 

Napközi a szórványban: nagy érdeklődés mellett indul ősztől a program  
2019. augusztus 27. – maszol.ro 

Jelenlegi adatok szerint 83 pedagógussal és 1 844 gyermek részvételével indul a 2019/2020-

as tanévben az Iskola Alapítvány által koordinált napközi (after school) program 9 szórvány 

megyében és Bukarestben. A magyar kormány támogatásával megvalósuló oktatási 

programhoz – ami Kocsis Attila Levente dévai iskolaigazgató szerint az eddigi gyakorlatot 

egységesíti és könnyíti meg az iskolák számára – 33 tanintézmény csatlakozott.  

 

Élőlánccal kérték Szent László szobrát 
2019. augusztus 27. – Bihari Napló 

Közel százan gyűltek össze a váradi Szent László téren, hogy élőláncot alkotva kérjék Szent 

László lovasszobrának kihelyezését a főtérre. Ez már a harmadik ilyen megmozdulás volt, és 

mint a helyszínen elhangzott, az EMNP váradi szervezete mindaddig folytatni is fogja az 

élőláncos csendes tüntetést, amíg a lovasszobor ki nem kerül méltó helyére, a főtérre. A 

megjelenteket Csomortányi István, az EMNP országos elnöke köszöntötte, kiemelve, hogy a 

szoborállítás 150 éves álma a város lakosságának. Felelevenítette, hogy az 1893-ban felavatott 

Szent László szobrot 1923-ban költöztették el a főtérről, majd 1940–44-ben, bár a lehetősége 

megvolt a szoborállításnak, ez nem valósult meg. 
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Állásportált indítottak a fiatalok hazacsábításáért 
2019. augusztus 27. – szekelyhon.ro 

Felhasználóbarát állásportált álmodott meg a Hargita Megyei Fejlesztési Ügynökség az ország 

más megyéiben vagy külföldön élő Hargita megyei fiatalok hazacsábítása érdekében. A 

Hargita hazavár! nevű internetes oldal a munkaerőhiány megszüntetéséhez és a megye 

gazdasági fejlődéséhez is hozzájárulhat. 

 

Még eltörölhetik a rekordbírságot 
2019. augusztus 28. – Krónika 

Katona Mihály korondi polgármester bízik abban, hogy a csíkszeredai törvényszék figyelembe 

veszi bizonyítékait, és eltörli azt a csaknem 100 ezer eurós bírságot, amelyet a Községháza 

felirat eltávolításának állítólagos elmulasztása miatt kapott. Ellenkező esetben kiközlik a 

büntetés pontos összegét, amelyet az elöljáró semmiképpen sem tudna kifizetni.   

 

Magyar Fórum: a Híd nélkül is létezik magyar képviselet 
2019. augusztus 27. – Ma7.sk 

A Híd tegnapi döntésével egyértelművé vált, hogy a multietnicizmus számukra fontosabb, 

mint az egységes magyar képviselet - áll a Magyar Fórum közleményében. A Simon Zsolt 

vezette párt úgy véli, megvalósítható a magyar parlamenti képviselet a Híd és Bugár Béla 

nélkül is, ehhez viszont olyan megoldás szükséges, ami által elérhetővé válik az 5%-os 

parlamenti küszöb átlépése. „Nyilvánvaló, hogy az MKP eddig nem tudta, és nagy 

valószínűséggel ezután sem fogja tudni megszólítani a Hídban csalódott magyar szavazókat, 

ez csak a Magyar Fórummal együttműködve lehetséges.” 

 

Magyar Tanács – harminc éves mulasztást kell pótolnunk! 
2019. augusztus 27. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

Mi történik velünk, ha nem lesz magyar képviselő a parlamentben? Miként tudjuk ilyen 

esetben hallatni a hangunkat? Ki és milyen intézmény lehet a szlovákiai nyilvánosság felelős 

partnere? Szlovákiai Magyarok Kerekasztala közleménye. A hétfői események döntően 

befolyásolják a magyar közösség sorsát. A napokban kiderült, hogy nem lesz közös lista a 

2020-as választásokon. Könnyen elképzelhető, hogy a közösség megfosztja magát a 

parlamenti politizálás lehetőségétől. Történik mindez száz évvel Csehszlovákia megalakulása, 

kisebbségi létbe szorulásunk után.  A polgárok, kiemelten a fiatal generáció, vegyes reakciói 

mutatják, hogy a képviseletünkbe vetett bizalom megingott, a csalódottság és hitetlenség 

pedig nem elmúlni, hanem erősödni fog. Egy ilyen helyzetben arról kell gondolkodnunk, mi 

az, amit még tehetünk a közösségért. 
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Nagy József a Híd tegnapi döntése után: "Nem szándékozom indulni pártom 
önálló listáján" 
2019. augusztus 27. – Ma7.sk, bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Nem ért egyet pártja tegnapi döntésével, ezért nem kíván indulni a Híd önálló listáján Nagy 

József, korábbi EP-képviselő - mindezt a Híd meghatározó politikusa közösségi oldalán 

jelentette be. Nagy József a ma7.sk kérdésére elárulta, nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 

más párt listáján szerepeljen a neve. „Rengeteg jó dolgot értünk el, de hibás döntésekből is 

volt elég. A tegnapi, a szlovákiai magyarok legfontosabb közösségi érdekét vesztette szem elől, 

a józan ész diktálta közakarat ellen, a politikai kényszerhelyzetet mellőzve, még ha az első 

látásra kedvez is a demokráciának. Ami engem illet, nem szándékozom indulni a Híd önálló 

listáján - írta közösségi oldalán Nagy József, a Híd elnökségi tagja, korábbi EP-képviselője.” 

 

Új magyar párt van születőben? 
2019. augusztus 27. – bumm.sk 

Nagyon úgy tűnik, hogy zajlik valami a színfalak mögött. Információink szerint a Gombaszögi 

Nyári tábor főszervezője, az MKP Nyitra megyei képviselője, Orosz Örs egy új magyar párt 

létrehozásán dolgozik. Az érintett nem erősítette meg, de nem is cáfolta az értesülést. 

„Mindenkire szükség van most, aki bátor! Mindenkinek össze kell fognia, aki erre akárcsak 

egy pici hajlandóságot is érez. Csak sajnálni tudom azokat a politikusokat, akik a nemzetféltés 

helyett a maguk 3 százalékát féltik. Én hiszek a felvidéki magyarság erejében! Ideje lépnünk! 

Azt mondom: dracarys!” – olvasható Orosz Örs augusztus 27-i posztjában. Nagy a 

valószínűsége annak, hogy egy új magyar párt megalapításán dolgozik a Gombaszögi Nyári 

Tábor főszervezője, az MKP Nyitra megyei képviselője, Orosz Örs.  

 

Az MKDSZ Országos Tanácsának nyilatkozata a kialakult politikai helyzetről 
2019. augusztus 27. – bumm.sk 

A tárgyalás egy kezdet. A közös gondolkodás előrelépés. Az együttműködés siker - írta a párt 

Facebook-oldalán. Az MKDSZ Országos Tanácsának nyilatkozata a kialakult politikai 

helyzettel kapcsolatban. Az MKDSZ Országos Tanácsának nyilatkozata a kialakult politikai 

helyzettel kapcsolatban: "A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség Országos Tanácsa 

sajnálatát fejezi ki, hogy minden erőfeszítése ellenére sem alakult ki az a széleskörű magyar 

politikai, társadalmi összefogás, amely a legnagyobb eséllyel tudta volna biztosítani a 

magyarság átfogó programra épülő, szisztematikus, erős érdekképviseletét…” 

 

Nagybecskerek az IT-központok terén az élen jár 
2019. augusztus 27. – Vajdaság MA, Magyar Szó, Pannon RTV 

Nenad Popović, innovációval és technológiai fejlődéssel megbízott tárca nélküli miniszter ma 

Nagybecskerekre látogatott, elsőként fogadta őt Čedomir Janjić polgármester, Saša Santovac 

alpolgármester és Duško Radišić, a polgármester a segédje. A munka jellegű beszélgetést 

követően a miniszter ellátogatott a két és fél éve megnyílt, Startit központba, ahol 
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tájékozódott az ottani munkáról, a központ programjáról, amelynek kialakításában részt vett 

a kormány is, 17 millió dinárral támogatták a létesítményt. 

 

Válasszon házit! 
2019. augusztus 27. – Magyar Szó  

Egy-egy kistelepülés hatalmas értékekkel rendelkezik, azonban az ott lakók ezt igen gyakran 

nem veszik észre, hisz a birtokukban lévő tudást természetesnek, hétköznapinak veszik. 

Azonban megfelelő marketinggel és koordinált értékesítéssel mindezen termékek bevételi 

forrást jelenthetnek, és hozzájárulhatnak a falusi turizmus fejlődéséhez, ezáltal pedig a 

kistelepülések lakosságának magmaradásához. Ezt célozta meg az AgroCraft nevet viselő 

projektum, és utódja, az AgroCraft 2 is, amelynek zárókonferenciájára kedden Hajdújáráson 

került sor. Az IPA–Interreg Magyarország–Szerbia Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretén belül megvalósuló AgroCraft 2 projektum egy közös brand létrehozását 

célozta meg. 

 

Dercen csatlakozik Munkácshoz 
2019. augusztus 27. – Kárpáti Igaz Szó 

Több fontos kérdésben született döntés a Munkácsi Városi Tanács legutóbbi ülésén. Az 

önkormányzat honlapján megjelent beszámoló szerint a képviselők támogatták azt az 

elképzelést, amely szerint létrehoznak egy művelődési és nemzetiségi közösségi központot. A 

fórumon jóváhagyták a létesítmény működési szabályzatát. A másik fontos döntés volt a 

Munkácsi Kistérségi Egyesülés kibővítéséről hozott határozat. A tanács beleegyezését adta, 

hogy Dercen akarata csatlakozzon a munkácsi kistérséghez. 

 

Gombafesztivál 
2019. augusztus 27. – Kárpátalja 

Első alkalommal szerveztek gombafesztivált a beregszászi járási Guton. A szervezők 

hagyományteremtő szándékkal hívták életre a programot. Az esemény alkalmával kulturális 

programokkal, sportrendezvényekkel és gasztronómiai kóstolóval várták az érdeklődőket. A 

rendezvény megnyitóján Nagy Szabolcs helyi református lelkész köszöntötte az 

egybegyűlteket, aki beszédében kiemelte: fontos, hogy a közösségünk egyetértésben és 

áldásokban tudjon együtt élni. Ahhoz, hogy az áldásnak részesei legyünk, egyetértésben kell 

éljünk. 

 
Tizenegy csapat a lekvárfőző versenyen 
2019. augusztus 27. – Kárpátalja 

Mezőgecse két méltán híres rendezvénye miatt is felkerült a turisztikai térképre. A téli 

böllérverseny mellett másik fő rendezvénye a településnek a lekvárfőző fesztivál, melyet idén 

augusztus 24-én rendeztek meg. Az idei szilvatermés lekvárrá főzésén tizenegy csapat is 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

 
V

a
jd

a
sá

g
 

https://www.magyarszo.rs/hu/4076/vajdasag_szabadka/207097/V%C3%A1lasszon-h%C3%A1zit!.htm
https://kiszo.net/2019/08/27/dercen-csatlakozik-munkacshoz/
https://karpataljalap.net/2019/08/27/gombafesztival-guton
https://karpataljalap.net/2019/08/27/tizenegy-csapat-lekvarfozo-versenyen
https://karpataljalap.net/2019/08/27/tizenegy-csapat-lekvarfozo-versenyen


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. augusztus 28. 
6 

dolgozott, sőt az anyaországból és a Felvidékről is érkeztek vendégek. A jó hangulatról  a 

Sodró együttes gondoskodott.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. augusztus 27. – Kossuth Rádió 

 

Nem köt választási koalíciót a Magyar Közösség Pártja és a Most-Híd szlovák-magyar vegyes 

párt a 2020 februárjában sorra kerülő parlamenti választások előtt. A több fordulós 

tárgyalássorozat végén a kormányzó Most-Híd országos tanácsának hétfő esti ülésén elbukott 

a javaslat. A Magyar Közösség Pártja kész volt a kompromisszumra, nem rajtuk múlott, hogy 

nem lesz magyar összefogás, hangzott el a párt sajtóértekezletén.  

 

Ukrajnában gőzerővel próbálják végrehajtani a közigazgatási reformot. Kijev a 

decentralizáció jegyében teljesen átszabja az ország eddigi közigazgatási felosztását, és új 

területi egységeket létre.  A folyamat egyelőre önkéntes, azonban Kijev már saját terveket is 

készít. Ezek azonban nem mindig esnek egybe a kárpátaljai magyarok érdekeivel, sok 

települést ugyanis ukrán városokkal és falvakkal vonnának össze. Brenzovics Lászlót, a 

KMKSZ elnökét hallják.  

 

Ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét tegnap este a 7. Vásárhelyi Forgatag, a 

marosvásárhelyi magyarok legnagyobb kulturális seregszemléje. A szabadtéri előadások, 

koncertek  a városi parkban -  a Ligetben - és a vár udvarán zajlanak, a város  főterének 

használatát  azonban   - az elmúlt évekhez hasonlóan – idén sem engedélyezte a 

polgármesteri hivatal.  A vasárnapig  tartó rendezvény több mint 350 kulturális és családi 

programmal várja a látogatókat.  

 

Hétfő délután több ezren érkeztek az Úz-völgyi temetőbe a megemlékező rendezvényre. 

Augusztus 26-án azoknak a székely határvédőknrk emléke előtt tisztelegtek, akik a II. 

világháborúban a haza védelmében haltak hősi haltak az Úz-völgyében.   

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-08-27_18-02-00&enddate=2019-08-27_18-40-00&ch=mr1
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A zentai Üzleti Inkubátort 2007-ben hozták létre azzal a céllal, hogy segítse a kezdő 

vállalkozásokat. Az elmúlt időszakban közel száz induló cég útját egyengette, s ezek többsége 

talpra tudott állni és megerősödött. Nagy része a vállalkozóknak csak jogi és könyvelési 

tanácsokat kér, de vannak, akik az inkubátor területén kezdik meg tevékenységüket. Elsőként 

Vörös Attilát hallják. 

 

Egy újabb magyar szoborral gazdagodott Kolozsvár belvárosa. A kincses városban az 

unitárius templom és kollégium között, az erre a célra kialakított kis téren felavatták Dávid 

Ferenc, az első unitárius püspök szobrát.  

 

A rendszerváltás előtt még ahhoz is engedélyekre volt szükség, hogy a  határfolyóvá tett Ipolyt 

megközelítsék, a hídjait lerombolták, ezzel is ellehetetlenítve a folyó két partján, a felvidéki, 

illetve az anyaországi területen élők családi és üzleti kapcsolatát. 2019-ig kellett várni arra, 

hogy az Ipoly-Táj Fejlesztési Társulás, az Ipoly Unió és az Ipoly Eurorégió nevű szervezetek a 

folyó közös, magyarországi, illetve szlovákiai szakaszán, tíz  településen vízi-turisztikai 

fejlesztéseket hajtanak végre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


