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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: több mint 600 milliós támogatás külhoni szervezetek és vállalkozások 
gyermekbarát tevékenységére 
2019. szeptember 30. – MTI, Híradó, kormány.hu, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Pannon 

RTV, Felvidék.ma, Kárpáti Igaz Szó, Ma7.sk, Kossuth Rádió, M1 

Több mint hatszázmillió forinttal támogatja a Miniszterelnökség nemzetpolitikai 

államtitkársága a szomszédos országokban működő civil és egyházi szervezetek, valamint 

vállalkozások gyermekbarát tevékenységét. Idén rekordszámú pályázat érkezett, a kérelmezők 

mintegy fele juthat támogatáshoz. Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár hétfőn 

Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: 2012 óta hirdetnek tematikus éveket; 2015 után a 

vállalkozások, a szakképzés, majd a családok felé fordultak, és második éve ez határozza meg 

a tematikus éveket. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a tematikus évre idén egymilliárd 

forint áll rendelkezésre, ennek döntő részét, mintegy 60 százalékát nyílt pályázatokra 

fordítják. Az a cél, hogy a külhoni magyar területeken is nőjön a gyermekvállalási kedv, minél 

több magyar gyermek szülessen, aki felnőve magyarként a szülőföldjén tudjon boldogulni – 

hangsúlyozta. 

 

Magyar Levente: kis- és középvállalkozói réteg nélkül egyetlen ország 
gazdasága sem lehet sikeres 
2019. szeptember 30. – MTI, Webrádió, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Magyar Szó, 

Pannon RTV, Vajdaság MA 

A kis- és középvállalkozói réteg nélkül egyetlen ország gazdasága sem lehet sikeres - 

hangsúlyozta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára hétfőn Szabadkán, ahol a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának 

keretében két vállalatbővítési részleg átadásán vett részt. Kiemelte: a gazdaságfejlesztési 

program keretében már több mint 10 500 sikeres pályázat valósult meg, és már csak 

körülbelül egy tucatnyinak az átadása van hátra. A program eddig mintegy 75 milliárdnyi 

forintnyi fejlesztést tett lehetővé, de az összeg a 2020-as esztendőben átlépheti a 100 milliárd 

forintot is. Megfogalmazása szerint ez olyan léptékű fejlesztés, aminek a megvalósítása 

"szinte elképzelhetetlen és beláthatatlan". "Nem tartunk még ott, de minden jel arra utal, 

hogy megvalósítható lesz. Ez azt jelenti, hogy a magyar gazdaság teljesítőképessége, a 

vajdasági magyarság életképessége és élni akarása, valamint a szerb politika baráti 

hozzáállása is arra enged következtetni, hogy meg tudjuk valósítani ezeket a terveket, és 

2020-ban át tudjuk lépni a 100 milliárd forintos határt" - húzta alá Magyar Levente. 

Hozzátette: még mindig hatalmas az érdeklődés a Vajdaságban. 
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https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/09/30/tobb-mint-600-millios-tamogatas-jut-kulhoni-szervezetek-es-vallalkozasok-gyermekbarat-tevekenysegere
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/09/30/tobb-mint-600-millios-tamogatas-jut-kulhoni-szervezetek-es-vallalkozasok-gyermekbarat-tevekenysegere
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/magyar-levente-kis-es-kozepvallalkozoi-reteg-nelkul-egyetlen-orszag-gazdasaga-sem-lehet-sikeres
https://webradio.hu/hirek/gazdasag/magyar-levente-kis-es-kozepvallalkozoi-reteg-nelkul-egyetlen-orszag-gazdasaga-sem-lehet-sikeres
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A román nyelvű egyetemi oktatás centenáriumát ünnepelték Kolozsváron 
2019. szeptember 30. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Klaus Johannis román államfővel ünnepelték a kolozsvári állami egyetemek tanárai és diákjai 

a városban 1919-ben indított román nyelvű egyetemi oktatás centenáriumát. Több mint 

tízezer diák és tanár vett részt a Babes-Bolyai Tudományegyetem (BBTE) elől induló 

felvonuláson a város főteréig, ahol a hat kolozsvári állami egyetem rektorai, Kolozsvár 

polgármestere, Kolozs megye önkormányzati elnöke, végül pedig Klaus Johannis köszöntötte 

a tanévkezdőket. Klaus Johannis az egyetemen belül jelenleg megnyilvánuló toleranciát 

méltatta. Megemlítette hogy a BBTE ma román magyar és német tagozatokkal működik és 

ebben a három erdélyi kultúra több évszázados együttélése nyilvánul meg. 

 

Az Erdélystat szerint gyengébb teljesítményt nyújt az az iskola, ahol sok a roma 
gyerek 
2019. szeptember 30. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Az Erdélystat elemzése szerint egy magyar tagozattal működő erdélyi iskola jó 

teljesítményének az esélye nagyobb egy nagy létszámú, magasan képesített pedagógusokkal, 

kevés roma etnikumú diákkal rendelkező tanintézet esetében. Az RMDSZ által az év elején 

útjára indított statisztikai szolgáltatás hétfőn tett közzé elemzést a romániai magyar 

tanulóknak az idei képességvizsgán elért eredményeiről. Emlékeztetnek, hogy a nyolcadikos 

diákok megmérettetésén a hivatalos sikerességi ráta 73,2 százalékos volt országos szinten, a 

magyar nyelven tanulók esetében ennél alacsonyabb, 70,7 százalékos. A vizsgaeredmények 

ismertetésén túlmenően az Erdélystat a teljesítmények megoszlását több háttértényező 

alapján is elemzi, többek között arra a következtetést levonva, hogy egy tanintézet diákjainak 

teljesítménye annál gyengébb, minél több roma gyerek tanul az illető iskolában. Az RMDSZ 

szolgáltatása rámutat: egy erdélyi, magyar tagozattal működő iskola jó teljesítményének az 

esélye nagyobb egy nagy létszámú, magasan képesített pedagógusokkal, kevés roma 

etnikumú diákkal rendelkező, önálló magyar tannyelvű, jó infrastrukturális adottságokkal 

bíró tanintézet esetében. Az iskola nagy valószínűséggel egy közép-erdélyi vagy 

szórványmegye nagyvárosában található, ahol a magyar lakosság kisebbségben van. 

 

A szakoktatásnak kedvez, az elméletitől elvesz az újabb tanügyi rendelet is?  
2019. szeptember 30. – transindex.ro 

A kilencedikes osztályok indítását tiltaná meg az érettségin rosszul teljesítő iskolákban az új 

rendelet. Iskolaigazgatókat és oktatási szakembereket kérdeztek róla. 

 

Elhunyt Pete István közgazdász, volt RMDSZ-es szenátor  
2019. szeptember 30. – maszol.ro, Bihari Napló, Krónika 

Egykori szenátorától és államtitkárától, Pete Istvántól búcsúzik az RMDSZ. A nagyváradi 

közgazdász és politikus személyében „olyan közösségi emberünket veszítettük el, aki mellett 

hátradőlni sosem lehetett” – írta megemlékezésében Kelemen Hunor, a szövetség elnöke. 

Pete István közgazdász volt és egyetemi docens, de két évtizedig Bukarestben dolgozott mint 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-roman-nyelvu-egyetemi-oktatas-centenariumat-unnepeltek-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-erdelystat-szerint-gyengebb-teljesitmenyt-nyujt-az-az-iskola-ahol-sok-a-roma-gyerek
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28036
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/117026-elhunyt-pete-istvan-kozgazdasz-volt-rmdsz-es-szenator
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az RMDSZ szenátora és a mezőgazdasági minisztérium államtitkára, illetve az Állami 

Számvevőszék főtanácsosa.  

 

Ne bántsd a magyart! – Marosvásárhelyen is tüntetésre hív az EMNP 
2019. szeptember 30. – szekelyhon.ro, Krónika 

Csíkszereda, Székelyudvarhely és Sepsiszentgyörgy után az Erdélyi Magyar Néppárt 

Marosvásárhelyen is megszervezi a Ne bántsd a magyart! elnevezésű tiltakozó rendezvényét. 

Az eseményt kedden 18 órától a Színház téren tartják, ahova a Marosvásárhely környéki 

településekről is várják mindazokat, akik szeretnének hangot adni nemtetszésüknek az utóbbi 

időben újból felerősödött magyarellenességgel kapcsolatban. 

 

Két magyar ügyben is kedvező döntés született 
2019. október 1. – Krónika 

Két, általunk kezdeményezett perben is döntés született a marosvásárhelyi táblabíróságon – 

számolt be tegnapi sajtótájékoztatóján Árus Zsolt gyergyószentmiklósi civil jogvédő, a 

kisebbségi jogsértések elleni bírósági eljárást indító Székely Figyelő Alapítvány képviselője. 

„Első látásra furcsa lehe, hogy jó hírként tekintünk egy elveszített perre, de ez tökéletesen 

mutatja a romániai helyzet fonákságát. Ugyanis ez egy – nevezzük így – taktikai per, amiben 

azt kértük a bíróságtól, hogy mondja ki, törvénytelen az, hogy a személyi igazolványokon a 

román mellett vannak más nyelvű szövegek is, és kötelezze a belügyminisztériumot arra, hogy 

cserélje le az igazolványokat olyanokra, amelyeken az idegen nyelvű szöveg a román alatt 

van” – mondta Árus Zsolt. Hozzátette, ezzel nem az volt a cél, hogy mindenkinek új személyi 

igazolványt kelljen kiállítani Romániában, hanem kézzelfogható bizonyítékot kapni arról, 

miszerint a román igazságszolgáltatás kettős mércével mér. „Ezt az ítéletet használni tudjuk 

majd más perek esetében” – fejtette ki a civil jogvédő. Például a gyergyószentmiklósi színház 

homlokzatán lévő felirat ügyében, ahol Dan Tanasă éppen azt kifogásolja, hogy egymás 

mellett van a román és magyar szöveg.  

 

Parlamenti jelölteket választott az MKP a Komáromi járásban 
2019. szeptember 30. – bumm.sk 

Jelöltállító járási konferenciát tartottak ma Keszegfalván a Magyar Közösség Pártja 

komáromi szervezetei. A meghívott 111 küldöttből 94 jelent meg a gyűlésen. A MKP járási 

elnöke Becse Norbert nem mérettette meg magát, Orosz Őrs visszalépett a jelöléstől. A 

parlamenti listán a legelőkelőbb komáromi járási hely, vélhetően a listaállításnál legtöbb 

szavazatot kapó Domin Istváné, Izsa polgármesteréé lesz. 

 

Kulturális programok hétvégi kavalkádja a Bodrogközben 
2019. szeptember 30. – Felvidék Ma, Ma7.sk 

Igazi kultúrzsongás volt a hétvégén a Bodrogközben. Volt kiállításmegnyitó, Munkácsyról 

szóló előadás, krumplifesztivál koncertekkel, és a bodrogközi csemadokosok ünnepi 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/ne-bantsd-a-magyart-n-marosvasarhelyen-is-tuntetesre-hiv-az-emnp
https://www.bumm.sk/regio/2019/09/30/parlamenti-jelolteket-valasztott-az-mkp-a-komaromi-jarasban
https://felvidek.ma/2019/09/kulturalis-programok-hetvegi-kavalkadja-a-bodrogkozben/
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megemlékezése is ezen a hétvégén zajlott. Ezek közül három programra szeptember 27-én, 

pénteken került sor, és a szombati pihenő után vasárnap zenei programok kíséretében zajlott 

a krumplifesztivál. Bélyben a Sennyey Kastélyban „Fába vésett költészet” címmel nyitottak 

kiállítást Tokay Rozália fafaragásaiból. A kolozsvári művész az MVSZ Erdélyi Országos 

Tanácsának volt elnöke, a Szent Kamill és az Árpád-házi Szent Erzsébet Otthonok alapító 

elnöke. Kiállítása október 26-ig látogatható a felvidéki Bély településen. 

 

Polgármesterek követelik a Híd és az MKP együttműködését 
2019. szeptember 30. – Új Szó 

Közel hatvan polgármester szólította fel a Híd és az MKP vezetését levélben arra, hogy 

kezdjék újra a parlamenti választás előtti együttműködésről szóló tárgylásokat. Úgy tudjuk 

Bugár Béla, a Híd elnöke és Menyhárt József az MKP vezetője két levelet is kapott, amelyet 

több tucat település vezetője írt alá. Az egyiket a csallóközi polgármesterek küldték, a másikat 

a gömöri településvezetők. Információink szerint, az aláírók között hidas, MKP-s, illetve más 

pártállású és független polgármesterek is vannak. A csallóközi településvezetők levelében ez 

áll: "Felszólítjuk a Híd és az MKP vezetését, hogy haladéktalanul folytassák az idő előtt 

befejezett tárgyalásokat az együttműködésről!" 

 

Mikor visszaszállnak a hazugságok a feladóra: Bugár retorikája szétesett – 
Komjáthy Lóránt 
2019. szeptember 30. – Körkép 

A politikusoknál visszatérő betegség a hiszékenység. Mikor már maguk is elhiszik a saját 

meséjüket. Általában ennek tünetei akkor mutatkoznak, mikor a rengeteg hazugság körbeér 

és visszaszáll a feladóra. Persze, ez beletelik egy kis időbe, addig pedig tartják magukat az 

alapszabályhoz: hazudni lehet, csak nem szabad elfelejteni, kinek mit füllentettünk.   Bugár 

Béla nagy következetességgel próbálja betartani a fenti szabályt. Egyrészt, újabban 

mindenáron Orbán- és Magyarország-ellenes politikusként próbálja magát beállítani, 

olyannyira, hogy ez lett a központi motívuma minden tévés szereplésének. Okvetlen tesz egy 

utalást arra, milyen rossz a jogállamisági helyzet a Magyarországon, és hogy az ő 

támogatottsága a magyarok körében csak a nemzeti hangulatkeltés és a magyarországi 

közmédia miatt gyenge. 

 

Kiemelt gazdasági fejlesztések Szabadkán a Prosperitati jóvoltából 
2019. szeptember 30. – Pannon RTV 

Az Odri el-Doors Kft.-ben közepes léptékű, a Masterplast YU Kft.-ben nagyléptékű gazdasági 

beruházásokat avattak. A fejlesztéseket a magyar kormány támogatta. A Prosperitati 

Alapítvány új pályázatai az év végéig megjelennek. A magyar kormány 2016-ban indította a 

külhoni nemzetrészek megmaradását szolgáló gazdaságfejlesztési programot a Kárpát-

medencében. Ennek vajdasági része jelenleg Magyarország legnagyobb határon túli 

gazdaságfejlesztési programja. „Ez a fejlesztés a cégfejlesztésen túlmenően emberi 
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kapcsolatokat is fejlesztett, olyan kapcsolatok alakultak ki a vállalkozók között, a gazdasági 

élet szereplői között, ami a folyamatos tájékozódást automatikusan hozzák magukkal” - 

emelte ki az eseményen Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. 

 

Kereszténység és szolidaritás 
2019. szeptember 30. – Magyar Szó  

Szombaton a bácsfeketehegyi Kultúrotthonban került megrendezésre a Vajdasági Pax 

Romana tanulmányi hétvégéje és éves közgyűlése. Ft.Paskó Csaba plébános, a szervezet 

elnöke arról számolt be a médiának, hogy a VPR már 26 éve jelen van Vajdaságban. 

Vajdaságban a nemzeti, illetve a keresztény értékrend mentén formálódott a VPR, és több 

100 tagja lett a 90-es években. Ez mára kb. 100 aktív tagra redukálódott. A találkozóra 

Vajdaság különböző pontjairól érkeztek: Nagybecskerekről, Temerinből, Kishegyesről, 

Topolyáról, Magyarkanizsáról és Szabadkáról. 

 

Új köntösben a pacséri iskola 
2019. szeptember 30. – Magyar Szó  

Új köntösben, hőszigeteléssel ellátott, átfestett falakkal és tetőtérrel, új nyílászárókkal, 

ereszaljával, illetve csatornarendszerrel ünnepelte az intézmény napját a pacséri Moša Pijade 

Általános Iskola. A 49. iskolanapi rendezvény alkalmából Méhészkei Kiss Gizella, a 

tanintézmény igazgatónője beszédében köszönetet mondott mindazoknak a szerveknek, 

amelyek támogatták a fél évszázados épület felújítási munkálatait. 

 

Gogola Zoltán festményeiből nyílt kiállítás a beregszászi konzulátuson 
2019. szeptember 30.- karpatalja.ma  

A beregszászi festőművész, Gogola Zoltán vidékünket ábrázoló alkotásaiból nyílt kiállítás 

Magyarország Beregszászi Konzulátusa és a Kárpátaljai Magyar Képző- és Iparművészek 

Révész Imre Társaságának (RIT) közös szervezésében a kormányhivatal Gulácsy termében 

szeptember 25-én. Gogola Zoltán festőcsaládban született Beregszászban. Negyedik 

generációs művész dédnagyapja, nagyapja és édesapja után. 2005-ben szerzett felsőfokú 

diplomát képzőművész–tanár szakon az Ivano-Frankovszki Nemzeti Egyetem Munkácsi 

Fiókintézetében, egy év múlva mesterképzésen vett részt Vácon. 

 

Mi vagyunk a Grund! 
2019. szeptember 30. – karpatalja.ma 

Immár ötödik alkalommal került megrendezésre a Kárpátaljai Magyar Diáktábor a 

Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének (KMDFKSZ), a beregszászi 

Kölcsey Ferenc Szakkollégium Hallgatói Önkormányzatának (Kölcsey HÖK), valamint a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Hallgatói Önkormányzatának (II. RFKMF HÖK) 

közös szervezésében. Ennek okán adott interjút szerkesztőségünknek Lőrinc Ingrid, a 

KMDFKSZ és Balázs Gyula, a Kölcsey HÖK elnöke. 
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Ezüst Táltos: a megelevenített középkor 
2019. október 1. – Kárpáti Igaz Szó  

Vasak csattogásától visszhangzott az ungvári vár környéke szombaton. A virágzó középkort 

megelevenítő időutazáson vehettek részt azok, akik kilátogattak a Kárpátaljai Néprajzi és 

Népi Építészeti Múzeumba (skanzen). Hagyományteremtő szándékkal itt rendezték meg első 

ízben az Ezüst Táltos: a Drugethek kora – középkorfesztivált. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. szeptember 30. – Kossuth Rádió 

 

Nagy József, a Most-Híd szlovák-magyar vegyes pártban kezdte a politikai pályafutását.  Volt 

környezetvédelmi miniszter, majd európai parlamenti képviselő, aki az Magyar Közösség 

Pártjával folytatott koalíciós megbeszélések kudarca után kilépett a Hídból és bejelentette, a 

következő parlamenti választásokon az Összefogás listáján szeretne indulni.  

  

A  marosvásárhelyi Kultúrpalotában a  Székely Nemzeti Tanács vasárnapi gálaestjén  a 

közönségnek lehetősége volt aláírásával támogatni a nemzeti régiókról szól uniós polgári 

kezdeményezést. A „Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 

fenntarthatóságáért” című polgári kezdeményezés célja megszüntetni a nemzeti régiók 

hátrányos gazdasági megkülönböztetését, vagyis, hogy az unió -  kohéziós politikájában - 

kezelje kiemelt figyelemmel azokat a régiókat, amelyek nyelvi, kulturális sajátosságokkal 

rendelkeznek. Az SZNT kezdeményezését csak akkor tárgyalja majd érdemben az Európai 

Bizottság, ha a kezdeményezőknek - jövő év májusáig - sikerül 1 millió aláírást összegyűjteni, 

az unió legkevesebb 7 tagállamából 

            

Több mint hatszázmillió forinttal támogatja a Nemzetpolitikai államtitkárság a külhoni 

magyar civil és egyházi szervezetek, illetve vállalkozások gyermekbarát tevékenységét. Az 

áprilisban meghirdetett felhívásra 1366 pályázat érkezett, ezért az államtitkárság 28 millió 

forinttal egészítette ki a hatszázmillió forintos keretet. A pályázatok eredményeit ma délelőtti 

sajtótájékoztatón ismertették.  
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https://kiszo.net/category/karpatalja/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-09-30_18-02-00&enddate=2019-09-30_18-40-00&ch=mr1
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Tanévnyitó ünnepséget tartottak vasárnap az újvidéki  Európa Kollégiumban. Az 380 

férőhelyes intézménybe, amelynek működtetéséhez az anyagiakat a magyar kormány 

biztosítja, idén kilencvenkét elsőéves egyetemista és főiskolai hallgató költözött be.   

  

Négy felvidéki, hat kárpátaljai, hét székelyföldi, nyolc partiumi és három vajdasági gyermek 

érkezett arra a kolozsvári mesemondó gálára, amelyet a 160 éve született Benedek Elek 

emlékére szerveztek a  Kolozsvári Magyar Operában. 

  

Benedek Elek születésnek évfordulója, a Magyar Népmese Napja. Az évet Benedek Elek 

Emlékévnek  nyilvánították a hármas évforduló tiszteletére: 160 éve született, 90 éve halt meg 

és 50 éve alakították ki a kisbaconi házában a Benedek Elek Emlékházat. A hétvégén több 

esemény is zajlott Háromszéken. Vasárnap szobrot avattak Baróton.  

  

 

 

 


