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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: külhoni magyarnak lenni erőforrás, kiaknázása versenyelőny 
2019. szeptember 10.  –MTI, kormany.hu, Origo, Lokál, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, 

Pannon RTV, Kárpátalja, karpatalja.ma, M1, M5, Kossuth Rádió, pestisracok.hu  

A nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye az a felismerés, hogy külhoni magyarnak lenni 

erőforrás, amelynek kiaknázásával komoly versenyelőnyre lehet szert tenni - mondta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a 

Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit átadó ünnepségen. Az idén 

60 pályázó 67 pályázata - köztük 7 erdélyi pályázó - kapott Érték és Minőség Nagydíj 

kitüntető címet. Potápi Árpád János kiemelte, dolgoznak az intézményhálózat erősítésén, 

hogy a magyar oktatás, kultúra, vállalkozás egyet jelentsen mindenütt a minőséggel. Az 

államtitkár beszélt arról is, hogy 2016 óta több ezer külhoni magyar vállalkozó kapott 

szakmai és pénzügyi támogatást fejlődési projektje megvalósításához. Potápi Árpád János 

kiemelte, az idén a külhoni magyar gyerekek évében támogatják a gyermekbarát 

tevékenységet megvalósító külhoni magyar vállalkozásokat. Dolgoznak azon is, minél több 

újabb szakterületen indulhasson el a magyar-magyar együttműködés azért, hogy egységes 

kárpát-medencei térségben lehessen gondolkodni az oktatásban, kultúrában, gazdaságban 

egyaránt. Ebben a munkában szerepe van az Érték és Minőség Nagydíjnak, amely a magyar 

minőséget teszi határtalanná - tette hozzá. 

 

Folytatódhat a helyreállítás a bonchidai Bánffy-kastélyban – A magyar kormány 
a restaurálást, az EB kulturális projektet támogat 
2019. szeptember 10. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, hirado.hu 

Jelentősen haladhat a bonchidai Bánffy-kastély főépületének restaurálása a magyar kormány 

támogatása révén, számolt be tegnap a helyszínen tartott sajtótájékoztatón Hegedüs Csilla, a 

kastélyt kezelő Transilvania Trust Alapítvány elnöke. A 950 ezer eurós támogatásra tavaly 

decemberben írták alá a finanszírozási szerződést, a főépület és a reneszánsz épület 

restaurálási munkálataival 2,5–3 év alatt készülnek el. Hegedüs Csilla újságírói kérdésre 

elmondta: 2001 óta – amikor a Bánffy-család benyújtotta visszaszolgáltatási kérelmét – nem 

kaptak finanszírozást a román államtól az erdélyi Versailles-ként emlegetett műemlék 

restaurálására. Uniós támogatásban sem reménykedhetnek, a román kormány ugyanis 

gondoskodott arról, hogy magánkézben lévő műemlék ne kaphasson vissza nem térítendő 

támogatást. Így a restaurálási folyamatban az Electric Castle fesztiváltól kapott összegekre 

számíthatnak, míg kulturális programjaikat az Európai Bizottság támogatja. Most újabb indul 

ARTECH néven, melyet maga Navracsics Tibor, az EB kulturális, oktatási, ifjúságpolitikai és 

sportügyi biztosa ismertetett – ennek apropójául szolgált a tegnapi sajtótájékoztató. 
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https://www.origo.hu/itthon/20190910-potapi-kulhoni-magyarnak-lenni-eroforras-kiaknazasa-versenyelony.html
https://www.origo.hu/itthon/20190910-potapi-kulhoni-magyarnak-lenni-eroforras-kiaknazasa-versenyelony.html
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/folytatodhat-a-helyreallitas-a-bonchidai-banffy-kastelyban-n-a-magyar-kormany-a-restauralast-az-eb-kulturalis-projektet-tamogat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/folytatodhat-a-helyreallitas-a-bonchidai-banffy-kastelyban-n-a-magyar-kormany-a-restauralast-az-eb-kulturalis-projektet-tamogat
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28004
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Átszervezi a parlamenti bizottságokban való részvételét az RMDSZ  
2019. szeptember 10. – transindex.ro 

Hármas módosulás lesz az RMDSZ parlamenti képviseletében, legalábbis ami a parlamenti 

bizottságokban való részvételt illeti: Márton Árpád képviselő otthagyja a jogi bizottságot, és a 

művelődésügyibe megy át, Kelemen Hunor adja át neki a helyét, ő a külügyibe megy, 

ahonnan Korodi Attila képviselő a közigazgatásiba tart, ahol ezentúl Seres Dénessel ketten 

lennének. A módosításokról a plénumnak is szavaznia kell még, és várhatóan ezen a héten fog 

is.  

 

Visszakerült a magyar címer a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum 
homlokzatára 
2019. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Visszakerült Magyarország koronás címere a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceum Kós 

Károly utcára néző homlokzatára, adta hírül a Háromszék. A napilap beszámolója szerint az 

iskola főépületének felújítása a múlt héten fejeződött be, és mivel műemlékről van szó, a 

legrégebbi dokumentálható állapotát állíttatta helyre a városi önkormányzat. Már István 

iskolaigazgató elmondása szerint bár eddig csak pozitív reakciókat kaptak a visszaállítással 

kapcsolatosan, de számítanak arra, hogy lesznek negatív, ellenséges megnyilvánulások is. 

Sztakics Éva alpolgármester elmondta, hogy mielőtt visszahelyezték volna a címert, azelőtt 

minden szükséges engedélyt beszereztek és történelmi tanulmányt is készíttettek.  

 
Ortodox nacionalisták terveznek fáklyás felvonulást az úzvölgyi 
katonatemetőben 
2019. szeptember 10. – transindex.ro 

Mihai Tîrnoveanu, a Calea Neamului nevű ortodox nacionalista szervezet vezetője a 

Facebook-oldalán közölte, hogy október 25-én, a román hadsereg napján fáklyás 

megemlékezést készülnek tartani az úzvölgyi katonai temetőben. Tîrnoveanu a bejegyzésében 

megemlékezett a június 6-án történtekről is, amikor is szerinte ötezer csodálatos román 

hazafi emlékezett meg az elesett román hősökről. A szervezet vezetője szerint ezek a hazafiak 

később a nemzetellenes propaganda célkeresztjébe kerültek, ugyanúgy, mint 1990 

márciusában a marosvásárhelyi románok segítségére siető hodákiak és libánfalviak, akiket 

akkor szintén barbároknak állított be a nemzetellenes sajtó.  

 

A kormány leváltotta a Bákó megyei prefektust 
2019. szeptember 10. – transindex.ro 

A kormány hétfői ülésén döntött arról, hogy leváltja néhány megye prefektusát és helyébe 

újakat nevez ki. A leváltott prefektusok között van Maricica-Luminiţa Coşa Bákó megyei 

prefektus is, aki előbb törvénytelennek ítélte meg a dormánfalvi polgármesternek az úzvölgyi 

temetőben végrehajtott építkezéseit, majd június 6-án mégis arra utasította a csendőrséget, 

hogy biztosítsák a román nacionalisták zavartalan megemlékezését a katonatemetőnél. A 

prefektust Valentin Ivancea váltja, aki eddig alprefektusi tisztséget töltött be.  
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28004
http://itthon.transindex.ro/?hir=56808
http://itthon.transindex.ro/?hir=56808
http://itthon.transindex.ro/?hir=56808
http://itthon.transindex.ro/?hir=56809
http://itthon.transindex.ro/?hir=56809
http://itthon.transindex.ro/?hir=56810
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Másodfokon is nyertek Borboly Csabáék Dan Tanasă ellen  
2019. szeptember 10. – transindex.ro, maszol.ro 

Elutasította a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) 

fellebbezését abban a perben, amelyben a szervezetet vezető Dan Tanasă több százezer euró 

büntetést kért Hargita Megye Tanácsa és annak elnöke, Borboly Csaba számára. A feljelentő 

szerint az intézmény, illetve a tanácselnök nem hajtott végre egy jogerős bírósági ítéletet, 

amely a megyezászló eltávolítására kötelezte. Tanasă alapfokon is elveszítette a pert, a 

mostani ítélet pedig végleges és visszavonhatatlan.  

 

Szlovákul igen, magyarul nem 
2019. szeptember 10. – Pataki Zoltán – Nyugati Jelen 

„Az erdélyi és a felvidéki magyarság is élőben láthatja a hétfő esti Magyarország–Szlovákia 

labdarúgó Európa-bajnoki selejtezőmérkőzést, miután az MTVA a technikai feltételeit is 

teljesítette annak, hogy a kábeltévés szolgáltatók Erdélyben és a Felvidéken is sugározni 

tudják az M4 Sport adását.” Ezt a szöveget többször is bejátszotta az MTV a balszerencsés 

kimenetelű hétfői mérkőzés előtt, ennek ellenére Temesváron csak a szokásos feliratot 

láthattuk hétfőn este az M4 csatornáján. Ezen már nem is csodálkoztunk, hozzászoktunk 

ehhez a csiki-csuki játékhoz, amelynek eddig mindig a határon túli magyar néző volt a 

vesztese. Annál inkább csodálkozunk azon, hogy a „szerzői jogi korlátozás”, ami végső soron 

területi korlátozásban nyilvánul meg az M4 Sport adásai nézhetőségének tekintetében, csak 

ránk, magyarokra érvényes. A hétfő esti Magyarország–Szlovákia mérkőzést természetesen a 

STV 1-es csatornája is közvetítette „nazivo”, azaz élőben. 

 
Csíksomlyó: várhatóan lefedve marad a Hármashalom-oltár  
2019. szeptember 10. – maszol.ro 

Várhatóan a helyén marad az az ideiglenesnek szánt tetőzet, amellyel lefedték a csíksomlyói 

pünkösdi búcsúk fő helyszínét, a Hármashalom-oltárt Ferenc pápa látogatása alkalmából. A 

sokak ellenérzését kiváltó építmény a ferences rendház vezetése szerint praktikus és indokolt, 

lebontása pedig sok pénzbe kerülne.  

 

Borboly Csaba: provokációs célpont az úzvölgyi haditemető  
2019. szeptember 10. – maszol.ro 

Nagyszabású koszorúzást és fáklyás megemlékezést hirdettek meg román nacionalista 

szervezetek Úz-völgyében október 25-ére, a román hadsereg napjára. Borboly Csaba szerint a 

megemlékezők félretéve a jogszabályokat attól fognak engedélyt kérni, aki megadja nekik. 

Hargita Megye Tanácsának elnöke a Maszol megkeresésére reagált a tervezett román 

megemlékezésre. Az elnök szerint az Úzvölgyéhez hasonlóan számos, a magyarság számára 

fontos helyszín vált „magyarellenes erők provokációs célpontjává”. Borboly szerint ilyen 

aktuális provokációs célpont jelenleg az úz-völgyi haditemető. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=56814
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szlovakul_igen_magyarul_nem.php
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116293-csiksomlyo-varhatoan-lefedve-marad-a-harmashalom-oltar
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116293-csiksomlyo-varhatoan-lefedve-marad-a-harmashalom-oltar
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116309-borboly-csaba-provokacios-celpont-az-uzvolgyi-haditemet
https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-utcanevtablak-ugy-ahogyan-azt-dan-tanas-szeretne
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Csíkszeredai utcanévtáblák úgy, ahogyan azt Dan Tanasă szeretné 
2019. szeptember 10. – szekelyhon.ro 

A Méltóságért Európában Polgári Egyesület (ADEC) elérte, hogy a csíkszeredai utcanévtáblák 

nyelvi sorrendjét bírósági ítélettel megváltoztassák. A Bukaresti Törvényszék az általuk 

indított perben elfogadta a szervezet érveit, és a javukra döntött. Ezzel az előzmény nélküli 

döntéssel ugyanakkor a bíróság az ADEC szándékának megfelelően egy olyan nyelvi 

sorrendet is megállapított az utcanévtáblákat illetően, amelyre eddig semmilyen jogszabály 

nem vonatkozott. Az ítélet így már jogi szabályozásként, hivatkozási alapként is 

felhasználható a későbbi hasonló vitás vagy peres ügyekben – ahogy ezt korábban a Tanasă 

vezette egyesület meg is tette. Az ítélet nem jogerős, a fellebbezés tárgyalása a Bukaresti 

Ítélőtábla hatáskörébe tartozik. 

 

A szülőföldön maradást is elősegíti a vidéki napközik és bölcsődék létesítése 
2019. szeptember 11. – Krónika 

A fiatal párok szülőföldön maradásához és a gyermekvállalási kedv növekedéséhez vezet a 21. 

század igényeinek megfelelő bölcsődék és napközik létesítése – vallja több marosszéki 

polgármester. Véleményüket a tanfelügyelőség illetékese is osztja. „Amióta a faluban kiderült, 

hogy napközi programmal működő óvodát építünk, egyre több fiatal vállal gyereket” – 

mondta többek között Vámosgálfalva polgármestere a tanévkezdés napján szervezett 

épületavatón. Balog Elemér megállapítása sokakat megmosolyogtatott a hallgatóságból, 

azonban az elöljáró nem afféle szaftos viccnek szánta: anyakönyvi adatokkal, illetve fiatal 

falubeliek nyilatkozataival tudja alátámasztani állítását. 

 

Körvonalazódó összefogás 
2019. szeptember 10. – Felvidék Ma, Körkép 

Hétfőn, az Új Egység meghívásának eleget téve, a felvidéki magyar politikai és társadalmi 

csoportosulások képviselői tárgyalóasztalhoz ültek, hogy a kialakult politikai helyzetet 

elemezve, megteremtsék egy széles társadalmi és politikai egység feltételeit. Az egyeztetésen 

részt vett az MKP, Csemadok, SZMPSZ, Összefogás Politikai Mozgalom, Magyar Fórum, 

Magyarok Klubja és az Új Egység küldöttsége. A Hidat és az MKDSZ-t a szervezők nem 

szólították meg, miután egyértelművé tették, hogy együtt indulnak a választásokon. De a 

következő tárgyalásokra meghívják a Híd azon képviselőit, akik nyíltan vagy kevésbé nyíltan 

elhatárolódnak attól a Bugár Béla vezette vonaltól, amely nem kíván egységre lépni a meglévő 

politikai és társadalmi szubjektumokkal. 

 

Nemzetiségi iskolát akar a Híd 
2019. szeptember 10. – Új Szó 

Új fejezettel bővítenék a közoktatási törvényt a hidas képviselők. A régóta várt módosító 

javaslattal meghatároznák a nemzetiségi iskola fogalmát, annak sajátosságait, és új 

intézményeket hoznának létre, amelyek kizárólag ezekkel az iskolákkal foglalkoznak. Az MKP 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/csikszeredai-utcanevtablak-ugy-ahogyan-azt-dan-tanas-szeretne
https://felvidek.ma/2019/09/korvonalazodo-osszefogas/
https://ujszo.com/kozelet/nemzetisegi-iskolat-akar-a-hid
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szerint a Híd elkésett. A közoktatási törvény módosítása rögzítené, melyek a nemzetiségi 

iskolák, és ezekben melyik tantárgyakat oktatnák külön tanterv alapján. „Ilyen például a 

történelem, amit jelenleg szlovák tankönyvfordításokból tanítanak az alapiskolákban. Ezentúl 

ezeket a tantárgyakat magyar szerzők által összeállított tankönyvekből kellene tanítani” – 

mondta lapunknak Vörös Péter (Híd), a törvényjavaslat egyik beterjesztője. 

 

Nagyszabású mentorképző program kezdődik Vajdaságban 
2019. szeptember 11. – Pannon RTV  

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, a Prosperitati Alapítvány és a 

Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesülete indítja el a több hónapon át tartó mentorképző 

programot. Ebben mintegy 30, a Külgazdasági és Külügyminisztérium vajdasági 

gazdaságfejlesztési programja keretében sikerrel pályázott nagyvállalkozó vesz részt, annak 

érdekében, hogy a jövőben hatékonyan tudják segíteni a vajdasági magyar mikro- és 

kisvállalkozókat vállalkozásuk fejlesztésében. A program célja egy olyan régiós mentorhálózat 

kiépítése, amely hosszútávon hozzájárul a vajdasági magyar vállalkozók között üzleti 

kapcsolatok- és a vajdasági magyar gazdasági élet további erősítéséhez. A vajdasági 

mentorképző program ünnepélyes megnyitója ma Zentán lesz. 

 

Projekt ötleteket vár a Prosperitati Alapítvány 
2019. szeptember 10. – Pannon RTV 

A témakörök közé a turizmus fejlesztése, a mezőgazdasági feldolgozó kapacitások fejlesztése, 

a technológiai és innovációs fejlesztések az iparban, valamint a szolgáltatások tartoznak.Az 

alapítvány a közepes és nagy léptékű fejlesztések támogatására kiírandó pályázatok minél 

alaposabb előkészítése érdekében felhívja az érdeklődő vállalkozások figyelmét, hogy a 

következő időszakban várja a potenciális, jövőbeni pályázók projekt ötleteit. A közepes és 

nagy léptékű fejlesztések esetén, az alapítvány által meghatározott besorolás szerint az egyes 

projektek beruházási nettó összértéke legalább 100.000 euró dinár ellenértékének felel meg. 

 

Díjazták a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek Révész Imre Társaságát 
2019. szeptember 10. – karpatalja.ma 

A nemzetpolitika egyik legnagyobb eredménye az a felismerés, hogy külhoni magyarnak lenni 

erőforrás, amelynek kiaknázásával komoly versenyelőnyre lehet szert tenni – mondta Potápi 

Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára kedden a 

Parlamentben az Érték és Minőség Nagydíj pályázat elismeréseit átadó ünnepségen. 

 

Kárpátalja a Balaton partján 
2019. szeptember 10. – karpatalja.ma 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/nagyszabasu-mentorkepzo-program-kezdodik-vajdasagban
https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/projekt-otleteket-var-prosperitati-alapitvany
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/dijaztak-a-karpataljai-magyar-kepzo-es-iparmuveszek-revesz-imre-tarsasagat/
https://kiszo.net/2019/09/10/karpatalja-a-balaton-partjan/
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A Kárpátaljai Szövetség szeptember 6-8. között immár sokadik alkalommal rendezte meg 

Balatonföldváron a kárpátaljai találkozót, melyen most is közel kétszázan vettek részt. A 

háromnapos találkozóra a Balaton partján lévő Riviéra Park Hotelben került sor, a 

Kárpátaljáról elszármazott magyarok nagy-nagy örömmel, meghatódva fogadták a busznyi, 

Kárpátalján élő honfitársaikat, akik egy évet vártak az újabb találkozásra. Megszokott, hogy a 

rendezvény alkalmával egy-egy emlékpadot állítanak híres kárpátaljainak. Ezúttal Kerényi 

Gyula Pro Urbe-díjas építész, a Vérke-parti öregdiákok találkozója megálmodójának nevével 

díszített padot avattak, ami mögé egy szakurafát ültettek. 

 

 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül  

2019. szeptember 10. – Kossuth Rádió 

 

A Gazdaság ünnepén ma, az Országházban átadták az Érték és Minőség Nagydíj Pályázat 

elismeréseit. Idén a védjegy pályázatokat és kitüntetéseket 59 pályázó 66 pályázata, köztük 7 

erdélyi, érdemelte ki. A pályázat Kárpát Hazáért díjait Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár adta át. A díjátadó után először Latorcai Jánost, az országgyűlés alelnökét 

kérdeztem arról is, hogy miért vállalta az Érték és Minőség Pályázat eseményeinek 

fővédnökségét? 

 

Májusban indult az aláírásgyűjtés a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) uniós polgári 

kezdeményezésének támogatására. Eddig összesen alig 20 ezer aláírás gyűlt össze. A nemzeti 

régiók érdekében indított kezdeményezést akkor tárgyalhatja érdemben az Európai Bizottság, 

ha a kezdeményezőknek - jövő év májusáig - sikerül 1 millió aláírást összegyűjteni az unió 

legkevesebb 7 tagállamából. Az eddigi támogató aláírások száma kevés, ennek ellenére 

derűlátóan tekint a következő 8 hónapra Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke. 

Erdei Edit-Zsuzsánna interjúja. 

 

Sikeresen megnyert európai uniós programját mutatta be a Transylvania Trust Alapítvány ma 

a bonchidai Bánffy- kastélyban. A Kreatív Európa-program által támogatott ARTECH projekt 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-09-10_18-02-07&enddate=2019-09-10_18-40-07&ch=mr1


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. szeptember 11. 
7 

célja az európai kulturális örökség fenntartása, annak kreatív és innovatív (újra)értelmezése 

és népszerűsítése. Részletek Szilágyi Szabolcs összeállításában. 

 

Épített örökségüket, kulturális és gasztronómiai értékeiket mutatták be a XVII. században 

Erdélyben letelepedett, ma már magyar tudatú örmények az Örmény összművészeti  

fesztiválon. A gyergyószentmiklósi örménytalálkozón részt vett munkatársunk, Oláh-Gál 

Elvira is.  

 

A CSEMADOK megalakulásának 70. évfordulójára szervezett 2. központi ünnepségét 

rendezték a hétvégén  Kassán. Közép- és Kelet Szlovákia ünnepi rendezvényének helyszíne a 

történelmi Városháza volt.  A régió CSEMADOK szervezetei 1949 - 50-ben alakultak, attól 

függően, hogy a pozsonyi "központ" aktivistái mikor érkeztek meg "keletre". Az EU Polgári 

Díjjal is kitüntetett magyar civil szervezet a legnépesebb közösség: 49 ezer tagot számlál. 

Palcsó Zsóka összeállítása. 

 

 

 


