
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. október 16. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: megnyílt a pályázati időszak a Kőrösi Csoma Sándor program déli 
féltekére szóló ösztöndíjaira 
2019. október 15. – MTI, M1, Kossuth Rádió,  hirado.hu, Hír Tv, Magyar Nemzet, 

OrientPress, Magyar Hírlap, Demokrata 

Október 15-től lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor program keretében a déli féltekére szóló 

ösztöndíjakra – mondta Potápi Árpád János, nemzetpolitikai államtitkár keddi budapesti 

sajtótájékoztatóján. Az államtitkár ismertette: ebben a programban legfeljebb 40 ösztöndíjas 

részére biztosítanak lehetőséget, közülük 6 lehet egyházi pályázó. A célterületek, Latin-

Amerika (Argentína, Brazília, Chile, Paraguay, Uruguay, Venezuela), Dél-afrikai Köztársaság, 

Ausztrália és Új-Zéland. Potápi Árpád János jelezte: a Magyar Diaszpóra Tanács regionális 

elnökei kérésének megfelelően idén először külön pályáztatják a déli és északi Kőrösi 

Programot, az iskolaidőhöz igazítva a déli féltekén is. Jelezte: kilenc hónapra, márciustól 

november végéig szól az egyházi és világi ösztöndíjasok külföldi programszakasza. A 

jelentkezéseket október 15-től november 15-ig várják. A pályázati anyagok benyújtása 

elektronikus úton történik, a jelentkezési felület a kulhonimagyarok.hu oldalról elérhető. 

 

Szili: a magyarság együttműködési kereteinek megteremtése a nemzetpolitika 
célja 
2019. október 15. – MTI, Magyar Nemzet, Gondola, Felvidék Ma 

A magyar nemzetpolitika célja, hogy olyan kereteket teremtsen, aminek nyomán 

együttműködhet a világ magyarsága – jelentette ki Szili Katalin kedden Budapesten. A 

határon túli autonómiaügyekért felelős miniszterelnöki megbízott hangsúlyozta: ezt szolgálja 

az állampolgárság és az ezzel együtt járó választójog biztosítása, valamint az 

autonómiatörekvések támogatása. Ezen célokat a nemzet döntő hányada támogatja – tette 

hozzá. Úgy vélekedett, hogy az Európai Unió országainak támogatniuk kellene a nemzeti 

kisebbségek autonómiatörekvéseit. Ez ugyanis illeszkedik az unió által hangoztatott olyan 

alapelvekhez, mint a decentralizáció és a szubszidiaritás, vagyis az, hogy a helyi közösségeket 

érintő döntések helyben szülessenek meg. 

 

Vadim Prisztajko ukrán külügyminisztert kérdezte Bocskor Andrea az EP egyik 
ülésén 
2019. október 15. – Kárpátalja  

Az ukrajnai kisebbségek helyzetéről kérdezte Vadim Prisztajko ukrán külügyminisztert 

Bocskor Andrea, a Fidesz–KDNP kárpátaljai származású európai parlamenti képviselője az 

EP Külügyi Bizottságának október 14-i ülésén. A képviselő érdeklődött a Volodimir Zelenszkij 

államfő által bejelentett új nemzeti kisebbségekre vonatkozó törvényről, a közigazgatási 

reformról, valamint a szomszédos országokkal kialakult diplomáciai kapcsolatok javításáról. 

Bocskor Andrea szerint az ukrán külügyminiszter válaszai sajnos semmiben sem tértek el az 
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https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/10/15/megnyilt-a-palyazati-idoszak-a-korosi-csoma-sandor-program-deli-feltekere-szolo-osztondijaira
https://hirado.hu/belfold/gazdasag/cikk/2019/10/15/megnyilt-a-palyazati-idoszak-a-korosi-csoma-sandor-program-deli-feltekere-szolo-osztondijaira
https://magyarnemzet.hu/belfold/szili-a-magyarsag-egyuttmukodesi-kereteinek-megteremtese-a-nemzetpolitika-celja-7405883/
https://magyarnemzet.hu/belfold/szili-a-magyarsag-egyuttmukodesi-kereteinek-megteremtese-a-nemzetpolitika-celja-7405883/
http://karpataljalap.net/2019/10/15/vadim-prisztajko-ukran-kulugyminisztert-kerdezte-bocskor-andrea-az-ep-egyik-ulesen
http://karpataljalap.net/2019/10/15/vadim-prisztajko-ukran-kulugyminisztert-kerdezte-bocskor-andrea-az-ep-egyik-ulesen
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előző kormány képviselőinek válaszaitól. A néppárti képviselő három konkrét kérdést intézett 

az ukrán külügyminiszterhez, amelyekre hasonló reakció érkezett, mint az eddig tapasztalt 

esetekben. „A diplomáciai lépésekre vonatkozóan Vadim Prisztajko elmondta, hogy 

körvonalazódik egy találkozó Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Orbán Viktor magyar 

miniszterelnök között, amelynek pontos időpontja jelenleg nincs még” – mondta Bocskor 

Andrea. 

 

Az RMDSZ nem hajlandó „látatlanban” megszavazni az ideiglenes kormány 
beiktatását 
2019. október 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, Nyugati 

Jelen 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) „nem ad biankó csekket” egyetlen 

kormánynak sem, csak az új kabinet összetételének és programjának ismeretében dönti el, 

megszavazza-e beiktatását. Erről tájékoztatta Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Klaus Johannist 

kedden, amikor az államfő újabb egyeztetésre hívta őt az elnöki hivatalba. „Nem utasítunk el 

senkit, és nem is ígérünk támogatást senkinek mindaddig, amíg nem ismerjük meg a 

kormányprogramot, a miniszterek nevét, és nem tudjuk, milyen intézkedésekkel készülnek. 

Semmiképp sem akarunk egy olyan kormányt, amely sürgősségi rendeleteket hoz az 

igazságszolgáltatás, a választási törvények és a közigazgatás területein” – számolt be Kelemen 

Hunor a szövetség internetes hírcsatornáján az államfővel folytatott egyeztetésről. 

 

Figyelmeztetésben részesítette a Brico Depot a magyarokat leszóló 
alkalmazottját 
2019. október 15. – Krónika 

Elszigetelt esetnek tartja a Brico Depot, hogy egyik alkalmazottja tiszteletlen volt a magyar 

ügyfelekkel, és „hivatalos figyelmeztetésben” részesítette a nőt – közölte a Krónika 

megkeresésére kedden a társaság sajtóosztálya. Ramona Popeanca, a társaság PR-

munkatársa a Krónikának írásban eljuttatott válaszában leszögezte: minden 

kellemetlenségért elnézést kérnek az ügyfelektől. A barkácsáruház sajtóosztályának illetékese 

úgy fogalmaz, nemcsak az áruházlánc működése, hanem az érintett alkalmazott pályafutása 

során is elszigetelt esetről van szó, hiszen a bepanaszolt dolgozó 13 éve dolgozik a cégnél, és 

eddig mindig példásan viselkedett. 

 

A román ultrák az északírek elleni meccsen is a magyarokat akarták kikergetni 
az országból  
2019. október 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Hétfő este játszott egymással a román és az északír U21-es labdarúgó válogatott. A mérkőzés 

után a román labdarúgó szövetségnek (FRF) feltehetőleg újabb szankciókra kell számítania, 

mivel a mérkőzés alatt rendszeresek voltak az idegengyűlölő, xenofób megnyilvánulások a 

román szurkolók, ultrák részéről, írja a gsp.ro . A mérkőzés alatt számos alkalommal 
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https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-az-rmdsz-nem-ad-bianko-csekket-senkinek
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-hunor-az-rmdsz-nem-ad-bianko-csekket-senkinek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/figyelmeztetesben-reszesitette-a-brico-depot-a-magyarokat-leszolo-alkalmazottjat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/figyelmeztetesben-reszesitette-a-brico-depot-a-magyarokat-leszolo-alkalmazottjat
http://itthon.transindex.ro/?hir=57188
http://itthon.transindex.ro/?hir=57188
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elhangzott a román focimeccsekről hírhedtté vált „Afară, afară cu ungurii din țară” (Kifelé, 

kifelé a magyarokkal az országból) szurkolói rigmus is. A mérkőzést egyébként simán nyerték 

3-0-ra a románok.  

 

Tíz éves a Székely termék  
2019. október 15. – maszol.ro 

A Székely termék mozgalom fennállásának tizedik évét ünnepelték szombaton a X. 

Székelyföld Napok keretében. Ez alkalommal újabb 28 termelőnek nyújtották át a Székely 

termék védjegyet. Mára 150 termelő közel 1500 terméke rendelkezik a védjeggyel, amely a 

kisgazdáknak és családjaiknak biztosít tisztességes megélhetést, és a fiatalok számára is 

lehetőséget kínál az itthoni vállalkozásra.  

 

Kelemen Hunor: a meglepetés az lenne, ha Orban kormánya megalakulna 
2019. október 15. – transindex.ro 

Nincs abban semmi meglepő, hogy Ludovic Orban-t nevezték ki a kormányalakításra. Az igazi 

meglepetés az lenne, ha egyből megalakulna a kormány, mivel sem a PSD, sem az USR nem 

fogja támogatni és megszavazni – nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Ludovic 

Orban jól beszél, legalábbis, ami a gazdasági témákat illeti, de sokkal többet kellene látnunk a 

kormányprogramról, illetve, hogy kiket szeretne miniszternek jelölni. A részletekben 

problémák rejtőzhetnek. Amíg több információt nem tudunk meg, attól tartok nem tudunk 

előre lépni – mondta a Szövetség elnöke, majd hozzátette, hogy eddig nem tárgyaltak a jövőt 

illetően, de ha Ludovic Orban úgy kívánja, akkor fognak.  

 

Román időhúzás Úzvölgye ügyében? 
2019. október 16. – Krónika 

Nem adott konkrét választ a román védelmi minisztérium a Krónika azon kérdésére, hogy 

mikor és milyen szinten folytatódnak a román–magyar tárgyalások az úzvölgyi haditemető 

ügyében. Bár a korábbi megegyezés szerint szeptemberben folytatódtak volna az egyeztetések 

a felek között, Bukarest halasztást kért. A román védelmi tárca sajtóosztálya által 

megfogalmazott válasz szerint az úzvölgyi katonai temető többnemzetiségű sírkertnek 

tekinthető, így a nemzetközi szabályozások és a kormányközi megállapodások értelmében 

minden olyan ország képviselőinek véleményére szükség van a rendezés érdekében, amelynek 

hősi halottjai a haditemetőben nyugszanak. Románia eddig kilenc országgal kötött kétoldalú 

megállapodást: Németországgal, Szlovákiával, Magyarországgal, Szlovéniával, a Moldovai 

Köztársasággal, Csehországgal, Olaszországgal, Oroszországgal és Lengyelországgal – 

tájékoztatott a minisztérium, hozzátéve: a hazáért életüket adó hősök emlékének ápolása, 

sírjaik és a tiszteletükre állított emlékhelyek kialakítása, védelme és megtartása minden állam 

szent kötelessége. 
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"Kisebbségi községek" polgármestereivel találkozott Bukovszky László 
2019. október 15. – Ma7.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos egy munkaértekezlet keretében találkozott a 

mezőlaborci járásbeli ún. kisebbségi községek polgármestereivel. Bukovszky a Szlovák 

Hjrügynökségnek úgy nyilatkozott, ami a törvény gyakorlati alkalmazását illeti, az idei 

eredmények mérsékelten jobbak a két évvel ezelőttieknél, de az érintett községek fele 

továbbra sem érvényesíti a jogszabályt. A kormánybiztos rámutatott, hogy a közigazgatási 

szervek törvényből adódó kötelessége, hogy tájékoztassák az állampolgárokat a nyelvi 

jogaikról, akár az adott község honlapján, akár a községi hivatal előtt vagy a hivatalban 

felállított hirdetőtáblán. 

 

A Most-Híd intenzív tárgyalásokba kezdene az MKP-val és az MKDSZ-szel 
2019. október 15. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma 

A Most-Híd elnöksége üdvözli, hogy az MKP Országos Tanácsa pozitívan fogadta a választási 

párt létrehozásáról szóló tárgyalási kezdeményezést. Tekintettel a közelgő választásra, azt 

javasoljuk, kezdjünk intenzívebb tárgyalásokba – tájékoztatta a szlovák állami 

hírügynökséget Magdeme Klára, a Most-Híd szóvivője. Olyan megoldást kell találnunk, amely 

garantálja a régiók és a nemzetiségek képviseletét a parlamentben” - jelentette ki Most-Híd. A 

tárgyalásokon a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség is részt vesz, a párttal már nyáron 

megegyezett az együttműködésről a Most-Híd. 

 

Az Összefogás bemutatta, milyen feltételekkel csatlakoznának egy választási 
listához 
2019. október 15. – Ma7.sk 

Az Összefogás Mozgalom közösségi oldalán közölte az általuk támasztott feltételeket. Közös 

döntéshozatalt, átláthatóságot és önálló kampányarculatot várnának el. Az Összefogás 

Mozgalom egy tegnap este megjelent Facebook-posztban mutatta be azokat az elvárásokat, 

amelyeket egy közös választási listán való indulás feltételeként támasztanának, illetve 

megnevezték azokat legfontosabb programpontokat, amelyeket képviselni kívánnak egy ilyen 

listán. Egy másik párt átnevezését ugyan nem látják indokoltnak, de azt állítják, ha szükséges, 

el tudnak fogadni más megoldásokat is. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy a közös listán 

induló pártok önálló arculatukat is megtarthassák. 

 

Célegyenesbe ért az összefogás? 
2019. október 15. – Új Szó 

Körvonalazódik a Híd és az MKP együttműködése a parlamenti választás előtt. A héten 

tovább egyeztetnek a választási pártról, ez azonban az MKP-ban nem mindenkinek tetszik. A 

Híd elnöksége hétfői ülésén tudomásul vette az MKP Országos Tanácsának hétvégi 

határozatát. Ez utóbbiban az MKP elfogadta a Hídnak a választási párt létrehozásáról szóló 

ajánlatát. A két párt közötti egyezség részleteiről egyelőre nem tájékoztatnak. Ravasz Ábel, a 
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Híd alelnöke kérdésünkre azt mondta, akkor tájékoztatják a nyilvánosságot, ha már sikerül 

konkrétumokban megállapodniuk. 

 

Pásztor: Magyarországon működik a demokrácia 
2019. október 15. – Vajdaság MA 

Pásztor István a magyarországi önkormányzati választásokról nyilatkozott a Szabadkai 

Magyar Rádió Napindító című műsorában. A VMSZ elnöke a szerb-magyar határon tapasztalt 

helyzetről is beszélt. Magyarországon demokrácia van, ezt a vasárnapi önkormányzati 

választások is bizonyítják - mondta a Szabadkai Magyar Rádióban Pásztor István, a VMSZ 

elnöke. Az utóbbi öt évben a Kübekháza-Rábé határátkelő volt a negyedik átlépő, amit 

átadtak. Ez impozáns teljesítmény - fogalmazott a VMSZ elnöke. Pásztor István elmondta, ez 

az átkelő elősegíti az átjárhatóság hatékonyságát. Ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a 

szerb-magyar átkelők magyar oldalán tapasztalható folyamatos hosszas várakozást nem 

szabad szó nélkül hagyni. 

 

Szabadka: Ösztöndíj a felsőoktatási intézmények hallgatóinak 
2019. október 15. – Pannon RTV  

Pályázatot hirdet Szabadka város ösztöndíjbizottsága a város területén élő hallgatók 

ösztöndíjazására a 2019/2020-as iskolaévben. Az önkormányzat 100 pályázatot ítél oda. Az 

ösztöndíjak a 2019/2020-as iskolaévre kerülnek kiosztásra, és folyósításuk tíz egyenlő havi 

részletben történik. Az ösztöndíjra azok a hallgatók jogosultak, akik a Szerb Köztársaság 

állampolgárai, és állandó lakóhelyük a pályázat meghirdetését megelőző legalább egy éve 

Szabadka Város területén van, első ízben iratkoznak be az egyetemi/főiskolai alapképzés, a 

mesterképzés, szakirányú továbbképzések bármelyik évfolyamára olyan felsőoktatási 

intézményben, melynek alapítója a Szerb Köztársaság, emellett az aktuális évfolyamra 

költségvetési támogatással iratkozik. 

 

Infrastrukturális fejlesztések vannak folyamatban Szabadkán 
2019. október 15. –Pannon RTV  

Több hónapja zajlik az útépítés a várost átszelő főúton, valamint épül a kerékpárút 

Királyhalom és Ásotthalom, valamint Kelebia és Tompa között. Újhelyi Ákos, Szabadka 

gazdasági ügyekkel megbízott városi tanácstagja Közügyek című műsorunkban elmondta 

várhatóan az év végéig befejeződnek a város központjában zajló munkálatok, illetve addig 

megépül és már használni is lehet a királyhalmi bicikliutat. 
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Nagy siker volt Beregszászban A Tenkes kapitánya 
2019. október 15. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Több mint ötszáz néző látta október 15-én a Beregszászi Művelődési Ház színpadán A Tenkes 

kapitánya című táncjátékot. A Zsuráfszky Zoltán vezette Magyar Nemzeti Táncszínház 

látványos produkciójában a táncosok mellett hattagú zenekar és a Honvéd Férfikar énekes 

szólistái is szerepet kaptak. A beregszászi bemutató Magyarország Miniszterelnökségének 

támogatásával, a Magyarság Háza és a beregszászi színház szervezésében valósult meg. 

 

30 éve szabadon – A magyar rendszerváltás és a külhoni magyarság 
2019. október 15. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

A beregszászi magyar konzulátus október 15-én sajtótájékoztatót tartott, melyen legújabb 

programjuk kapcsán informálták a média képviselőit. A tervezett rendezvény célja, hogy 

megvizsgálják, hogyan hatottak egymásra a magyarországi rendszerváltási folyamatok és a 

határon túli régiók folyamatai. A program során konferencia, dokumentumfilm-vetítés és 

kárpátaljai festők reprezentatív kiállítása várja majd az érdeklődőket. 

 
 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. október 15. – Kossuth Rádió  

 

A Székely Nemzeti Tanács felhívására idén is imanapot tartanak október utolsó vasárnapján 

– Székelyföld Autonómiájának Napján - és őrtüzeket gyújtanak, azzal a céllal, hogy láthatóvá 

tegyék Székelyföldet és ezáltal is kifejezésre juttassák a közösség önrendelkezés iránti igényét. 

Az idei rendezvény különös jelentőséggel bír, hiszen zajlik az aláírásgyűjtés az SZNT által 

indított uniós polgári kezdeményezés támogatására. Az október 27-ki őrtűzgyújtás 

részleteiről Erdei Edit Zsuzsanna kérdezte Izsák Balázst, a Székely Nemzeti Tanács elnökét.  

  

Mától lehet pályázni a Kőrösi Csoma Sándor Program déli féltekére szóló ösztöndíjára – 

jelentette be Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár. A Magyar Diaszpóra 

Tanács regionális elnökei kérésének eleget téve idén először pályáztatják külön a déli és 

északi féltekére szóló programot, az iskolaidőhöz igazítva az ösztöndíjasok kiutazását.  Potápi 

Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkárral Ternovácz Fanni beszélgetett. 
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http://karpataljalap.net/2019/10/15/nagy-siker-volt-beregszaszban-tenkes-kapitanya
http://karpataljalap.net/2019/10/15/30-eve-szabadon-magyar-rendszervaltas-es-kulhoni-magyarsag
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-15_18-02-00&enddate=2019-10-15_18-40-00&ch=mr1
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Osgyán Rimaszombattól 10 km-re, a Szuha patak völgyében fekszik. Várkastélya, amelynek a 

teljes tetőszerkezete október 3-án leégett egy 13. századi vár alapjára épült.  Hogy gyújtogatás 

volt-e, vagy sem, még nem derítette ki a vizsgálat, bár azt megállapítottak a tűzoltók, hogy 

egyszerre több helyen gyulladt a tűz. A besztercebányai tulajdonost is felelősség terheli, a 

műemlék leromlott állapota és hanyag kezelése miatt. A mindenkori kulturális tárcát sem 

nagyon izgathatta eddig a műemlék sorsa, pedig a sajtóban már évek óta félreverték a 

harangokat az osgyáni várkastély siralmas állapota miatt. De!  november 8 - ig a tulajdonos 

pályázhat támogatásra, amiből elkészülhet egy új tetőszerkezet – mondta  a hétfői 

sajtótájékoztatón a szlovák szaktárca  államtitkára: Rigó Konrád.   

  

Ebben a tanévben már a közgazdasági szakközépiskolákra -  vagy ahogy a Felvidéken nevezik 

ezeket az iskolákat, a kereskedelmi akadémiákra - is kiterjesztették az ún. duális képzés 

lehetőségét. Tehát azt, hogy a diákok valós munkakörülmények között, egy működő cégben 

készülhessenek jövendő szakmájukra. A Nagymegyeri Kereskedelmi Akadémia is 

bekapcsolódott ebbe a programba, amelyről Horváth Erzsébet igazgató beszél Haják Szabó 

Máriának.   

  

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar volt a házigazdája a World Robot Olympiad 

nemzetközi robotprogramozási verseny délvidéki rendezvényének. A csapatok a robotjukat 

speciális Lego elemekből építették meg, de versenykategóriától függően a többi vezérlő, 

építőanyag vagy programozási nyelv használata is megengedett volt. A szervezők büszkék 

voltak arra, hogy minden délvidéki magyar település képviseltette magát a robotolimpián.  

  

A Temes megyei Szapáryfalva református telepes falu, az első telepesek 1881-ben érkeztek a 

Lugoshoz közeli helységbe. Ma a 800 főnyi lakosság alig egyharmada magyar, de a közösség 

őrzi hitét és hagyományait. A magyar közösséget összefogó református egyházközség 

szombaton ötödik éve rendezte meg a falunapot, a helyi magyar ünnepet.  

 

 

 


