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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: 1464 külhoni magyar szervezet nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés 
Program első szakaszában 
2021. augusztus 18. – MTI, Krónika, ma7.sk, felvidek.ma, hirado.hu, Magyar Szó, 21 TV 

Ungvár, karpat.in.ua, M1, Kossuth Rádió, Tények, Pannon RTV 

Potápi Árpád János felidézte: a kormány 2011 óta hirdet pályázatokat a külhoni magyar 

szervezetek számára működés, fejlesztés, eszközbeszerzés, rendezvények, programok 

támogatása céljából. Idén azonban a korábban több program részeként nyújtott támogatásokat 

és pályázati felhívásokat Nemzeti Újrakezdési Program címmel egységesítették. Az első 

kiírásban működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre lehetett pályázni hat kategóriában - 

oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúsági, cserkész- és közösségi, valamint diaszpóra -, április 15-

étől május 14-éig. A támogatási keretösszeg 1,5 milliárd forint volt, amelyből a szervezetek 300 

ezer és ötmillió forint közötti összeget igényelhettek vissza nem térítendő támogatásként. Az 

államtitkár elmondta: 3223 pályázat érkezett, amelyek támogatási igénye a rendelkezésre álló 

összeg csaknem nyolcszorosa, mintegy 12 milliárd forint volt. Formai hiba miatt 76 pályázatot 

el kellett utasítaniuk, az érvényes pályázatoknak azonban majdnem fele, 1464 nyert pénzt. A 

nyertesek listája megtalálható a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján (bgazrt.hu). 

Erdélyből 795 pályázat nyert 581 millió forintot, a Felvidékről 173 pályázat 207 millió forintot, 

Kárpátaljáról 118 pályázat 128 millió forintot, a Muravidékről 36 pályázat 40 millió forintot, a 

Drávaszögből 35 pályázat 42 millió forintot, a Vajdaságból 98 pályázat 152 millió forintot és a 

diaszpórából 209 pályázat 350 millió forintot.   

 

Kerékpározás otthonról haza 
2021. augusztus 18.  – ma7.sk  

Az Otthonról haza elnevezésű rendezvény a Kárpát-medencét behálózó programsorozat, 

amelynek lényege a határokon túl élő magyarság összetartozásának erősítése. A 

rendezvénysorozat célja továbbá az, hogy aktívan – gyalog, bringán, lóháton vagy épp kenuban 

ülve teljen az esemény alatt az idő, valamint a résztvevők megismerjék egymást. A határon 

átívelő vándortúrák különböző városokból indulnak és minden kerékpáros csapat augusztus 

20-án, az államalapítás ünnepén érkezik meg Budapestre. Hét országból, 11 útvonalon 

csatlakoztak idén a részvevők, de egy nemzetként élik meg a biciklizés örömét. A Pozsonyból 

Dunaszerdahelyre érkező biciklis konvoj résztvevője volt maga Révész Máriusz, a magyar 

kormány kerékpározás-fejlesztéséért felelős kormánybiztosa is. A dunaszerdahelyi megálló 

egyik szervezője, Edmár Attilától megtudtuk, hogy a bringázók először a Bartók Béla sétányon 

kiállított tárlatot járták körbe, majd a DAC stadiont szemlélték meg, mindezek után pedig a 

Csallóközi Múzeumban kaptak tárlatvezetést Nagy Iván igazgatótól. Az augusztus 20-i 

budapesti érkezéssel nemcsak a kerékpározóknak szeretnénk üzenni, hanem egész 

Magyarországnak. 
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Ismét egymásnak feszül a két tulipános tábor: párhuzamos választások a 
marosvásárhelyi RMDSZ-ben 
2021. augusztus 18. – Krónika 

Hosszas csend után ismét megbolydult az élet az RMDSZ marosvásárhelyi háza táján. A tét a 

későre kiírt tisztújítás, amelyen a már hagyományosnak számító két tábor csap össze. 

Csakhogy a szabályzat sajátos értelmezése miatt a két fél párhuzamos választásokat szervez. 

Mindkét csoportosulás azt állítja magáról, hogy ő az, amely szabályszerűen jár el, míg a másik 

tévesen értelmezi a játékszabályt. 

 

Még szűk két hétig lehet pályázni a Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 
ösztöndíjára 
2021. augusztus 18. – Krónika, Bihari Napló 

Augusztus 31-ig várja a pályázati csomagokat postai úton vagy elektronikus formában a 

Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület olyan szociálisan hátrányos helyzetű tanulók, 

diákok szüleitől vagy gyámjuktól, akiknek igazolhatóan jó képességű gyermeke a 2020/2021-

es iskolai évben magyar nyelven tanult hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik vagy tizedik 

osztályban a romániai magyar közoktatásban. 

 

Igazságügyminiszter: az RMDSZ megszegi a kormányprogramot, ezért menniük 
kéne  
2021. augusztus 18. – transindex.ro, Nyugati Jelen 

Stelian Ion tárcavezető szerint az RMDSZ-nek ki kellene lépnie a kormányból, mivel nem 

tartják be a közös programot. Az igazságügyminiszter erről a B1 TV műsorában beszélt. "Egy 

ilyen helyzetben ki kell elemezni, hogy ki az, aki nem tartja be a programot. Aki megszegi a 

megállapodást, annak távoznia kell. Ránk nem azért szavaztak, hogy azt csináljunk, amit 

akarunk, nem kaptunk biankó csekket. Megválasztottak minket és pontonként tettük le az 

esküt. Ha ezt nem teljesítjük, mi értelme van az egésznek?" - tette fel a kérdést a miniszter. 

Az USR-PLUS tárcavezetője kifejtette: ő nagyon rugalmasan állt hozzá a dolgokhoz, de az 

összes javaslatát elutasította az RMDSZ. Kihangsúlyozta: semmiképp nem hajlandó elfogadni 

a DNA és a korrupció-ellenes harc "gyengítését".  

 

A Szabad Emberek Pártjának két tanácsosa is lemondott Székelyudvarhelyen 
2021. augusztus 18. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Személyes okokra hivatkozva mondott le kedden a kevesebb mint egy évvel ezelőtt a Szabad 

Emberek Pártjának színeiben megszerzett városi tanácsosi mandátumáról András Lehel, 

majd egy nappal később, szerdán Szabó Zsuzsa tanácsos is bejelentette kilépését a városi 

közgyűlésből. A képviselők hangsúlyozták, hogy az önkormányzatban végzett munka és az 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/parhuzamos-valasztasok-a-vasarhelyi-rmdsz-ben
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https://maszol.ro/belfold/A-Szabad-Emberek-Partjanak-ket-tanacsosa-is-lemondott-Szekelyudvarhelyen
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elért eredmények nem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket, ugyanakkor az erre szánt 

időt ezentúl inkább a családjuknak szentelnék.  

 

Bezár egy négyszáz éves múltra visszatekintő udvarhelyszéki iskola 
2021. augusztus 18. – maszol.ro 

Bár a 380 lelkes, zömmel reformátusok lakta Farcád Székelyudvarhelytől mindössze öt 

kilométerre fekszik, idén végleg kicsengettek a tantermekben. Négyszáz éves fennállása után 

szűnik meg a Lőrincz Áron Általános Iskola, a diákok a jövőben a felsőboldogfalvi iskolában 

folytatják tanulmányaikat – adta hírül honlapján a Nemzeti Összetartozás Alapítvány, amely 

iskolakezdő jótékonysági akciójáról számolt be. 

 

Magyar huszárok felújított síremlékének avatása Takcsányon 
2021. augusztus 18.  – felvidek.ma  

Takcsány (1899-ig Sztakcsin, szlovákul: Stakčín) községben, az Eperjesi kerület Szinnai 

járásában 13 magyar huszár sírját újította fel a Krajczáros Alapítvány a helyiekkel karöltve. 

„Tettük a dolgunkat a település vezetésével és polgáraival közösen. Értéket teremtettünk” – 

jegyzi meg szerényen Németh István, a Krajczáros Alapítvány kurátora. Hozzátette: „Jó érzés 

tapasztalni, amikor nemes ügyért sokan és jól, önként akarnak tenni”. A nyitóképen Bober 

Miroslav polgármester és a díszmagyar viseletben lévő Kripcsi-Szabó József között fedésben 

látható (az egyik kiemelten fontos támogató) Székesfehérvár önkormányzatának 

képviseletében Horváth Miklós Csaba. „Egy jó hangulatú, jól sikerült programnak voltunk 

részesei, ami rólunk, magyarokról, a Nagy Háborúban életüket vesztett huszárokról szólt. Ők 

az életüket adták a hazájukért." A „takarodó” dallamát Ferdinánd Sláviček adta elő. 

Közreműködtek: Peter Demjanovič, Ivan Gliganič és Slavomír Bakon lelkészek. Jelen volt Páli 

Csaba, a fehérvári 10-es huszárok képviseletében. Az általa biztosított huszár egyenruhába 

beöltöztettük egyik önkéntes partnerünket. A rendezvényen jelen volt Bánffy Miklós, a 

sírkertben nyugvó Bánffy Jenő hadnagy ma élő családtagja” – számolt be Németh István.  

 

Indul az új évad a Komáromi Jókai Színházban 
2021. augusztus 18.  – felvidek.ma   

2021. augusztus 27-ével kezdetét veszi a Komáromi Jókai Színház 69. évada. Azon kevés 

intézmények egyikeként, mely a tavalyi évadban kijátszotta bérleteit, és a közönség megkapta 

azt a színházi élményt, amit az intézménytől megszokott, bátran vág bele az új szezonba. A 

korábbi évekhez képest ráadásul minden bérlet eggyel több előadást fog tartalmazni. További 

újdonság, hogy a megszokott bérleteken kívül két új bérletházzal gazdagítja kínálatát a 

színház. Az egészségügyi dolgozók számára a Semmelweis-bérlet, a régió távolabbi közösségei 

számára pedig a Mikszáth-bérlet jött létre. Előbbivel a közösségünkért tett fáradhatatlan 

szolgálatot szeretnénk meghálálni, utóbbival pedig az évad szlogenjét, a Válaszd a hazait! 

szeretnék szolgálni, hogy minél több néző számára elérhetőek legyenek a színház előadásai. 
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https://maszol.ro/belfold/Bezar-egy-negyszaz-eves-multra-visszatekinto-udvarhelyszeki-iskola
https://felvidek.ma/2021/08/magyar-huszarok-felujitott-siremlekenek-avatasa-takcsanyon/
https://felvidek.ma/2021/08/indul-az-uj-evad-a-komaromi-jokai-szinhazban/
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Hétvége Zselízen: mindenkit vár az 55. Országos Népművészeti Fesztivál 
2021. augusztus 18.  – Új Szó  

A folklór és a néptánc mellett színházi és képzőművészeti vonalon is erősítenek a szervezők, 

változatos programok a kastélyudvarban és a parkban is. Profi produkciók, tűzijáték, 

táncfórum, színházi előadás, közös koncert, kézműves és gasztroprogramok, kiállítások és 

improvizációs délután – színes, gazdag programmal várja a közönséget idén az 55. Országos 

Népművészeti Fesztivál Zselízen, a Schubert parkban, augusztus 20-án. 21-én és 22-én. A 

háromnapos rendezvényen a folklór és a néptánc mellett színházi és képzőművészeti vonalon 

is erősítettek a szervezők, érdekes műsorok sorjáznak majd több műfajban a kastélyudvaron 

és a parkban is. Pénteken, augusztus 20-án, délután négykor kézműves mesterek 

kirakodóvására nyílik a parkban, ezzel egyidőben ízutazáson vehetünk részt egy gasztrotúra 

keretében, és szintén ekkor borkóstoló is lesz, Pincéről pincére címmel. Szombaton 

(augusztus 21.) délelőtt már a kicsiket is érdemes lesz kivinni a fesztiválra, délelőtt tíz órakor 

kezdődik ugyanis a Triola Gyerekház programja. Délután kettőkor pedig Écsi Gyöngyi meséje 

hangzik el Kováts Marcel kícéretében, Szőlőszem Kálmánról.  

 

A helyi közösségi választások eredményei 
2021. augusztus 18. – Pannon RTV 

Öt községben vagy városban tartottak helyi közösségi választásokat Vajdaságban a hétvégén. 

Kishegyes, Zenta, Ada és Topolya községek, valamint Nagykikinda város több településén is 

döntöttek a helyi közösségi tanácstagokról. A helyi közösségi választáson egyének, valamint 

polgári csoportok jelöltjei indulhattak az érvényes jogszabályok szerint. 

 

Topolya: Szeptember 3-án állásbörzét szerveznek 
2021. augusztus 18. – Vajdasag.ma 

Az észak-bácskai körzet területén idén mindössze egy állásbörzét tartanak. Szeptember 3-án 

a Művelődési Ház kiállítótermében több mint száz betöltetlen munkahelyet kínálnak a 

munkaadók. Szeptember 3-án állásbörzét szervez Topolyán a Nemzeti Foglalkoztatási 

Szolgálat észak-bácskai részlege. Szécsi Erdmann Elvira, a szolgálat munkaügyi tanácsosa 

elmondta, hogy ebben az évben a körzet területén nem terveznek másik hasonló rendezvényt, 

ezért ide várják majd a munkát keresőket mindhárom község területéről. 

 

Szent István-ünnepre várja a látogatókat Horgos 
2021. augusztus 18. – Vajdasag.ma 

Immár 11 éve áll Horgos központjában a Szent István-szobor, Simor Márton szegedi 

szobrászművész alkotása. Az államalapító király emlékét a horgosiak is tisztelik, hisz a 

magyarság önazonosságának megőrzését jelképezi, de ugyanakkor a szerbség nemzeti 

egyházában is 2000. augusztus 20-a óta szentként tisztelik István királyt, így nem véletlen, 

hogy a nemzeti ünnepeket Horgoson a szobor előtt tartják meg. 
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https://ujszo.com/regio/hetvege-zselizen-mindenkit-var-az-55-orszagos-nepmuveszeti-fesztival
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/helyi-kozossegi-valasztasok-eredmenyei
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26847/Topolya-Szeptember-3-an-allasborzet-szerveznek.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26843/Szent-Istvan-unnepre-varja-a-latogatokat-Horgos.html
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17 ezer kárpátaljai vette fel a védőoltást Magyarországon 
2021. augusztus 18. – Karpat.in.ua 

Magyarország a határ menti régiókban eddig Kárpátalja felnőtt lakosságának 2 százalékát 

segítette védőoltáshoz, miközben a Kárpátaljai Megyei Közegészségügyi Központ adatai 

szerint megyénk összlakosságának eddig mindössze csak a 10 százaléka vette fel a valamely 

vakcina mindkét adagját. 

 

Védettségi igazolvány átvétele a beregszászi konzulátuson 
2021. augusztus 18. – Kárpátalja 

Aki az oltáskor a védettségi igazolvány kézbesítési helyeként a beregszászi konzulátust jelölte 

meg, és a védettségi igazolványa megérkezett a konzulátusra, az oltáskor megadott e-mail-

címen vagy telefonon értesítjük erről és az átvétel módjáról. Ezért kérjük, csak az jelenjen 

meg személyesen a konzulátuson, aki kapott már értesítést a konzulátus munkatársaitól! 

 

Cserkésztábor Nádaspatakon 
2021. augusztus 18. – Karpat.in.ua 

A Beregszászi 4. Számú Bendász István Cserkészcsapat nyári táborához idén a Nádaspatak 

(Trosztjanica) melletti területet választotta helyszínül.A beregszászi cserkészekhez idén 

csatlakozhattak a benei és dédai cserkészek is. Tominec Mihály cserkészparancsnok 

elmondása szerint a nyári táborra való készülődés mindig különleges, amit sosem lehet elég 

hamar elkezdeni ahhoz, hogy a tábor kezdetére minden és mindenki a megfelelő helyen 

legyen. 

 

Lendváról a nemzet dobogó szívébe 
2021. augusztus 18. – Népújság 

Kedd reggel Lendváról startolt el az Otthonról Haza Nemzeti Összetartozás Túrák 

eseménysorozat Lendva–Budapest szakasza. Az esemény 22 résztevője négy nap alatt teljesíti 

kerékpárral a 340 kilométeres távot, miközben tájakkal, kultúrával, helyi emberekkel 

ismerkednek. 

 

Izgalmas futamok, gazdag kísérőprogram 
2021. augusztus 18. – Népújság 

Kedden délelőtt a Bánffy Központban a szombaton ötödik alkalommal megrendezésre kerülő 

Muravidéki Vágtáról, a budapesti Nemzeti Vágta lendvai előfutamáról tartottak 

sajtótájékoztatót. A nyilvánosságot Horváth Ferenc, az MMÖNK elnöke, Magyar János, 

Lendva Község polgármestere, Kolenko Igor, a szervezőbizottság elnöke, Šooš Mihael, az 

MNMI igazgatója, illetve Bíró József, a Lóbarátok Egyesületének vezetője tájékoztatta.  
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Szociális aktivációs programok Lendván 
2021. augusztus 18. – Népújság 

A muraszombati székhelyű Mozaik társadalmi integrációs egyesület által 2019-ben Lendván 

is elindított szociális aktivációs program keretében augusztus 17-én az összesen ötből a 

harmadik csoport is befejezte a hat hónapig tartó motivációs programot. A projekt, amelyet a 

Lendvai Munkaközvetítő Hivatal és a Szociálügyi Központ is támogat, szeptemberben 

folytatódik.   

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. augusztus 18. – Kossuth Rádió 

 

Közel másfélezer külhoni magyar szervezet pályázata nyert támogatást a Nemzeti Újrakezdés 

Program első szakaszában. Az összesen 1,5 milliárd forint keretösszegre hat kategóriában - 

oktatás, kultúra, egyház, sport, ifjúsági, cserkész és közösségi, valamint diaszpóra - lehetett 

pályázni működésre, fejlesztésre, eszközbeszerzésre. A Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára minderről ma délelőtti budapesti sajtótájékoztatóján számolt be 

részletesen. 

 

Potápi Árpád János államtitkár ma délelőtt a Bethlen Gábor Alap székházában tartott 

sajtótájékoztatót, de tegnap este a Kolozsvári Magyar Napok  megnyitóján mondott beszédet. 

A zsúfolásig megtelt nyitógálán a Monarchia Operett adta elő Huszka Jenő és Szilágyi László 

Sissi, a magyarok királynéja című operettjét. A 12. Kolozsvári Magyar Napok ugyan a tavalyinál 

szabadabban, de még mindig óvintézkedések közepette díszbeszédekkel  vette kezdetét kedden 

este a Kolozsvári Magyar Operában. 

 

 

Eddig 17 000 kárpátaljai élt a Magyar Kormány által biztosított lehetőséggel és oltatta be magát 

koronavírus elleni védőoltással a záhonyi és barabási magyar-ukrán határátkelőkön felállított 

oltópontokon.  

 

Az Erdélystat statisztikai portál a vírusjárvány népesség alakulására gyakorolt hatását 

vizsgálta. Az idei év első öt hónapjában jelentősen nőtt Erdélyben a halálozások száma mind 
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https://www.nepujsag.net/muravidek/10963-szoci%C3%A1lis-aktiv%C3%A1ci%C3%B3s-programok-lendv%C3%A1n.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-08-18_18-02-00&enddate=2021-08-18_18-40-00&ch=mr1
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2019, mind 2020 hasonló időszakához viszonyítva. Az élve születések száma tovább csökkent, 

a házasságkötések száma tavalyhoz képest nőtt, de még mindig nem érte el a 2019-es szintet.  

Az elemzést készítő Erdélystat munkatársával, Kapitány Balázzsal beszélgettünk.  

 

 

Indul a felvidéki Martoson működő Esterházy Akadémia harmadik évfolyama. A közélet, a 

felvidéki magyarság történelme, a pszichológia, az újságírás, és kommunikáció iránt érdeklődő 

fiatalok írásbeli jelentkezését várják augusztus 23-ig. Gubík Lászlót, az Esterházy Akadémia 

elnökét arról is kérdeztük, hogy a már végzett akadémiások hol tudtak elhelyezkedni. 

 

Nagyszalontán is lehetett csatlakozni az Otthonról haza! programsorozathoz. A Kárpát-

medencét behálózó rendezvény hét országra terjed ki és 11 útvonalon közelíti meg Budapestet. 

A cél, hogy az államalapítás ünnepén szimbolikusan összekössék a Kárpát-medencei 

magyarságot. 


