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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: idén 830 milliós támogatás a külhoni magyar vállalkozóknak 
2017. július 27. – MTI, M1 Ma délelőtt, kormany.hu, Magyar Idők, hirado.hu, teol.hu, 

hirek.sk, karpatalja.ma, Kárpátinfo, Lokál, OrientPress, Krónika, Vajdaság.ma, dehir.hu, 

Csaba Rádió, Webrádió, Pannon RTV, Magyar Hírlap 

Az idén 830 millió forinttal támogatja a kormányzat pályázat alapján a Kárpát-medencében 

működő külhoni magyar vállalkozókat - jelentette ki a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért 

felelős államtitkára csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában. Potápi Árpád János 

emlékeztetett arra, hogy az államtitkárság 2017-et a külhoni magyar családi vállalkozások 

évévé nyilvánította. A tenderek benyújtási határideje július 31., a fiatal vállalkozók és a 

családi vállalkozások 2 millió és 6 millió forint közötti összegre pályázhatnak - tette hozzá. 

Mint elmondta, a kutatások szerint mintegy 40 ezer magyar családi vállalkozás működik a 

határokon túl a Kárpát-medencében. A többségében kisvállalkozások által foglalkoztatottak 

92 százalékban szintén magyarok. 

 

A sikeres nyári egyetemek tapasztalatai – A RádióOrient vendége volt Potápi 
Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár 
2017. július 27. – RádióOrient 

A RádióOrient Közigazgatás Extra című műsorának vendége volt Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki – többek között – a Kárpát-medencei nyári 

szabadegyetemek tapasztalatairól, a külhoni magyar családi vállalkozások éve program 

aktuális pályázatairól, valamint a Kőrösi és Petőfi Sándor Programok eddigi eredményeiről is 

beszámolt. 

 

Magyarországi választások: regisztrációra buzdít Tamás Sándor 
2017. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az Orbán-kormány újraválasztása érdekében buzdítja regisztrációra és választási részvételre 

az erdélyi magyarokat Tamás Sándor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

háromszéki szervezetének elnöke, a szövetség állandó tanácsának tagja, a Kovászna megyei 

tanács elnöke. A politikus felhívása a háromszéki RMDSZ-szervezet csütörtöki 

közleményében jelent meg, amely egyebek mellett arról számol be, hogy a szervezet telefonos 

tájékoztatást indított Kovászna megye lakói számára a jövő évi magyarországi parlamenti 

választásokkal kapcsolatos tudnivalókról. Az a célunk, hogy az Orbán Viktor által vezetett 

kormány folytathassa a munkáját, s ehhez mi erdélyi magyarok is hozzájárulunk, úgy ahogy 

négy évvel ezelőtt is tettük, amikor mintegy 65 ezer szavazattal erősítettük a kétharmadot 

átbillentő mandátum megszerzését. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/iden-830-millios-tamogatas-a-kulhoni-magyar-vallalkozoknak
http://radioorient.hu/adasok/2017-07-27_potapi_arpad_janos
http://radioorient.hu/adasok/2017-07-27_potapi_arpad_janos
https://szekelyhon.ro/aktualis/magyarorszagi-valasztasok-regisztraciora-buzdit-tamas-sandor


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2017. július 28. 
2 

 

Felújítják a bonyhádi Nepomuki Szent János hidat 
2017. július 27. – MTI, Magyar Idők, Webrádió 

Kétszáznyolcvankét millió forintos kormányzati támogatással felújítják a veszélyessé vált 

Nepomuki Szent János hidat Bonyhádon - jelentette be a nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár csütörtökön Bonyhádon. Potápi Árpád János, aki egyben Bonyhád országgyűlési 

képviselője, a beruházásról tartott sajtótájékoztatón köszönetet mondott azért, hogy a 

kormány jelentős forrást csoportosított át arra, hogy a híd elkészülhessen, és a rossz 

közlekedési körülmények megszűnjenek a völgységi városban. Emlékeztetett arra, hogy a 

város jobb megközelítését lehetővé tevő elkerülő utat 2015-ben szintén 750 millió forintos 

kormánytámogatással építették meg. 

 

KDNP: közép-európai együttműködésre is módot ad a Szent László-év 
2017. július 27. – MTI, hirado.hu 

A közép-európai államoknak a történelmi hagyományaikra alapozott hatékony 

együttműködésére is alkalmat ad a Szent László-év, amelynek keretében számos programot 

szerveznek a lovagkirály emlékére idén a Kárpát-medencében - mondta Móring József Attila 

(KDNP) országgyűlési képviselő csütörtökön Somogyváron.  A képviselő szólt arról, hogy a 

kereszténydemokratáknak meggyőződésük: napjaink gyorsan változó és a hagyományos 

értékeket gyakran kétségbe vonó világában különösen fontossá válik, hogy többet tudjunk 

történelmünkről, annak dicső szereplőiről. Emlékeztetett arra, hogy Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár e szellemiség jegyében hirdette meg tavaly augusztusban 

a Szent László-évet. A 80 millió forint költségvetésű programsorozat tárlatokkal, 

konferenciákkal, tanulmányi vetélkedőkkel és ifjúsági rendezvényekkel segíti az emlékezést. 

 

Szijjártó: nem kap több megbízást a konzulátustól a hajtépő fotós  
2017. július 27. – transindex.ro, MTI, Krónika 

Nem kap több munkát a magyar Külgazdasági és Külügyminisztériumtól az a fotós, aki 

Tusványoson a hajánál fogva rántotta le a földre az Orbán Viktort kifütyülő nőt - mondta el 

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a HírTv kérdésére. A fotós korábban Magyarország 

csíkszeredai konzulátusnak is dolgozott. „Nem fogjuk a továbbiakban foglalkoztatni, ez 

teljesen egyértelmű. Amit az említett személy tett, az az én számomra teljes mértékben 

elfogadhatatlan, úgyhogy a konzulátus természetesen a jövőben nem fogja alkalmazni 

semmilyen munkára” – közölte Szijjártó Péter a HírTv-vel.  
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http://magyaridok.hu/belfold/felujitjak-bonyhadi-nepomuki-szent-janos-hidat-2009911/
http://www.hirado.hu/2017/07/27/kdnp-kozep-europai-egyuttmukodesre-is-modot-ad-a-szent-laszlo-ev/
http://itthon.transindex.ro/?hir=48083
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Sógor Csaba: az EU szóljon bele az országok kisebbségeit érintő kérdésekbe  
2017. július 27. – transindex.ro 

Sógor Csaba, európai parlamenti képviselő, a Nemzetpolitika és kisebbségpolitika a magyar, a 

román és az európai parlamentben címmel szervezett tusványosi beszélgetésen mesélt arról, 

hogy milyen törésvonalak mentén éleződnek ki leginkább az országok közti kisebbségpolitikai 

különbségek, miért halad nagyon lassan a kisebbségekre vonatkozó jogok gyakorlati 

alkalmazása. A képviselő szerint kisebbségi kérdésben és nemzetpolitikában egyetlen fontos 

stratégiai szempont van: a következetesség és a kitartás.  

 

Makkai Gergely marosvásárhelyi alpolgármester élhetőbb várost képzel el 
2017. július 27. – szekelyhon.ro 

Meteorológusként az egyre szeszélyesebb időjárással foglalkozott, most szerepet vállalt 

Marosvásárhely vezetésében, szeretné élhetőbbé tenni a várost. Szívügyének tekinti a római 

katolikus gimnázium ügyét, és szeretné, ha a mindennapi taposómalom mellett jutna idő és 

energia a nagyobb lélegzetű tervekre. Makkai Gergellyel, a nagy lendülettel és sok 

optimizmussal „felfegyverkezett” alpolgármesterrel beszélgettek. 

 

Ennyien jelentkeztek a Sapientia EMTE Csíkszeredai Karára 
2017. július 27. – szekelyhon.ro 

Lezárult a nyári felvételi időszak a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) 

Csíkszeredai Karán, a következő tanévre 313 diák jelentkezett. A tavalyi évhez hasonlóan idén 

is 14 alapképzési és 5 mesterképzési szakra várta a jelentkezőket a Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Kara: összesen 318 tandíjmentes és 320 tandíjas helyet hirdettek meg, 

amelyekre július 17-25. között lehetett beiratkozni. Ismét főként a székelyföldi magyar 

tannyelvű iskolák diákjai jöttek, de más megyék is képviseltették magukat. A jelentkezők 

többsége, 63,75 százaléka Hargita megyei, továbbá 27,18 százalékuk Kovászna, 5,17 

százalékuk pedig Maros megyéből felvételizett. A többi jelentkező elvétve érkezett Szatmár, 

Brassó, Bihar, Fehér, Beszterce Naszód, Hunyad és Kolozs megyékből, illetve 

Magyarországról. 

 

A diákokkal is felveszi a kapcsolatot a DNA 
2017. július 27. – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Gimnázium volt diákjait arról értesítette az 

Országos Korrupcióellenes Ügyészség, hogy tanintézetük az elmúlt két évben illegálisan 

működött, és tájékoztatja őket jogaikról. Azok a diákok, akik nem tartózkodtak otthon az 

értesítés kiszállításakor, idézést kaptak a DNA székhelyére, hogy személyesen vegyék át az 

értesítést. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26764
https://szekelyhon.ro/aktualis/makkai-gergely-marosvasarhelyi-alpolgarmester-elhetobb-varos-kepzel-el
https://szekelyhon.ro/aktualis/ennyien-jelentkeztek-a-sapientia-emte-csikszeredai-karara
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-diakokkal-is-felveszi-a-kapcsolatot-a-dna
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Bayer Zsolt az EMI-táborban: a magyar nemzet életre van ítélve 
2017. július 27. – szekelyhon.ro 

Rendhagyó irodalomóra-szerű előadást tartott Bayer Zsolt publicista, műsorvezető az EMI-

táborban csütörtökön. A magyar nemzet lelkületére jellemző a kesergés, az önmagunk 

siratása, de tragédiáinkból, így Trianonból is azt a következtetést kellene levonnunk: büszkék 

kell legyünk, hogy életben vagyunk, és ezután sem sikerül elpusztítani minket – jelentette ki. 

 

A legtöbben elítélik a székelyek honos népcsoporttá nyilvánítását célzó 
kezdeményezést 
2017. július 28. – Krónika 

Természetellenesnek, meggondolatlannak és nevetségesnek tartja a romániai magyar 

politikai alakulatok és szervezetek vezetőinek többsége azt a polgári kezdeményezést, 

miszerint a székelységnek külön népcsoportot kellene alkotnia Magyarországon. A Krónika 

által megszólaltatottak úgy vélik, a Ceauşescu-féle megosztási kísérletet idézi fel a legújabb 

kezdeményezés. Csíkszereda polgármestere, Ráduly Róbert azonban másként látja az ügyet: 

szerinte aki székely Csíkban, az Pesten is székely. 

 

Építkezhet a magyar iskola Margittán 
2017. július 28. – Krónika 

Harmadik nekifutásra megszavazta a margittai Horváth János Gimnáziumnak szánt telek 

kisajátítását a helyi tanács, a csütörtöki ülésen már a Nemzeti Liberális Párt (PNL) is 

támogatta az erre vonatkozó határozattervezetet, mondta a Krónikának Árkosi Antal, az 

RMDSZ-frakció vezetője. A margittai RMDSZ-elnök kifejtette, az elmúlt napokban több ízben 

is egyeztetett a PNL-s önkormányzati képviselőkkel. 

 

A székelyek mint magyarországi nemzeti kisebbség: kalandorság 
2017. július 28. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Képzeljünk el egy olyan népszámlálási eredményt, amely 

szerint a magyarok száma Romániában 650 ezer. Nem ötven év múlva, hanem akár a 

következő cenzus nyomán, és nem természetes fogyás vagy kivándorlás nyomán. Hanem 

azért, mert a statisztikákban ugyancsak mintegy 600 000 főnyi székely is megjelenik. A 

következmények meglehetősen súlyosak lennének, hiszen a magyar közösség hiába 

bizonygatná a valós tényeket hangoztatva, hogy a székelyek is magyarok, a statisztikai tények 

mégiscsak azt mutatnák, hogy két külön etnikumról van szó. Ami azt vonná maga után, hogy 

egyrészt elveszne a nyelvi és kulturális jogok jelentős része, másrészt lényegesen 

csökkennének a magyar közösség amúgy sem bivalyerős bel- és külföldi érdekérvényesítési 

képességei, és természetesen a román illetékesek mindent megtennének, hogy a székelyeket 

ne számítsák hozzá a világban élő összmagyarság létszámához”. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/bayer-zsolt-az-emi-taborban-a-magyar-nemzet-eletre-van-itelve
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Lomnici: Szent Lászlónak is köszönhető, hogy még él a magyar nemzet 
2017. július 27. – hirek.sk 

Tiszta hittel, erős kézzel – Szent László király, a hit bajnoka, a haza hőse, 1077-2017 címmel 

nyílik vándorkiállítás július 28-án a koloni római katolikus plébániatemplomban. Előzőleg 

lovagkirályunk halálának helyszínén, Nyitrán tartanak Szent László Emlékmisét, s az 

Országos Lengyel Önkormányzat által elindított, Ferenc pápa által megáldott Szent László-

láng átadására is sor kerül. Szent László életművének máig tartó hatásairól kérdezte a 

hirek.sk Lomnici Zoltánt, az Emberi Méltóság Tanácsának elnökét, a Szent László-emlékév 

Tanácsadó Testületének tagját. 

 

A bakai alapiskola bezárásának nyomában 
2017. július 27. – Felvidék Ma 

Mostanában sok írás, vélemény jelent meg a bakai alapiskola bezárásával kapcsolatban, 

melyekben a felelősöket keresve, a falu vezetését is elmarasztalják. Bertalan György, Baka 

polgármestere, aki egyébként az első elsőosztályosok egyike volt az 1984-85-ben megnyitott 

új alapiskolában, fontosnak tartotta, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba.  

 

Újabb műszerrel gazdagodott a Zentai Közkórház 
2017. július 27. – Vajdaság.ma 

A Caritas jóvoltából újabb műszerrel gazdagodott a Zentai Közkórház. A szervezet és az 

intézmény illetékesei ma délelőtt írták alá az életfunkciók monitorozására szolgáló 

berendezésnek a kórháznak történő adományozásáról szóló szerződést. Dr. Vasas Mihály, a 

Zentai Közkórház igazgatója annak fontosságát emelte ki, hogy az általa vezetett intézmény 

újabb műszerrel gazdagodhatott, amely elmondása szerint nagymértékben hozzájárul majd a 

betegellátás színvonalának növeléséhez. 

 

Szabadka: Ösztöndíjpályázat hiányszakmát tanulóknak 
2017. július 27. – Pannon RTV 

Műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolás diákokat támogat a szabadkai 

önkormányzat – nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádiónak Fehérvári Magda, a Társadalmi 

Tevékenységek Titkárságának titkárhelyettese. Július 24-én írták ki a pályázatot azon diákok 

részére, akik hiányszakmaként 3 éves szakra iratkoznak. Harminc diák részesül 3 ezer 

dináros ösztöndíjban. 
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http://www.hirek.sk/itthon/20170726195503/Lomnici-Szent-Laszlonak-is-koszonheto-hogy-meg-el-a-magyar-nemzet.html
http://felvidek.ma/2017/07/a-bakai-alapiskola-bezarasanak-nyomaban/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21616/Ujabb-muszerrel-gazdagodott-a-Zentai-Kozkorhaz.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=346359
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Nosztalgiavonattal az isonzói csaták helyszíneire  
2017. július 27. – Kárpátalja 

A KMKSZ Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének tagjai, az alapszervezeti elnökök 

javaslatára, a HUN.iN.EU – a Magyar Nemzeti Közösségek Európai Érdekképviseletéért 

Alapítványnak köszönhetően Isonzó Expressz 2017 MÁV-nosztalgaiutazáson vehettek részt. 

Hét kárpátaljai személy vehetett részt az utazáson. Ezután a résztvevőknek a KMKSZ 

alapszervezeteiben kifejtett tevékenységükről kellett beszámolniuk. Összesen 51 külhoni 

magyar utazhatott a nosztalgiavonaton. Az utazás célja többek között az anyaországi és 

külhoni magyarok közötti összetartozás erősítése volt, továbbá a közös megemlékezés, amely 

több generációt érintett. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. július 27. – Kossuth Rádió 

 

Még mindig nem hozták nyilvánosságra, hogy a februárban megnyitott tíz 

ideiglenes magyar-román határátkelőhely közül melyek maradnak állandó 

jellegűek 

Még mindig nem hozták nyilvánosságra, hogy a februárban megnyitott tíz ideiglenes magyar-

román határátkelőhely közül melyek maradnak állandó jellegűek, pedig már letelt a három 

hónapos megfigyelési idő. Öt hónappal ezelőtt azt ígérték, hogy a két legforgalmasabb 

átkelőhelyet véglegesítik. A Határok nélkül Arad megyei tudósítója, Pataky Lehel Zsolt 

kilátogatott  a magyar-román határra. 

  

 A közelmúltban találkoztak, a magyar-horvát, majd pedig a magyar-szlovén 

kisebbségi vegyes bizottság társelnökei 

A közelmúltban találkoztak, a magyar-horvát, majd pedig a magyar-szlovén kisebbségi vegyes 

bizottság társelnökei, hogy egyeztessenek a soron következő bizottsági ülések napirendjeiről 

és helyszíneiről. Magyarországot mindkét esetben Kalmár Ferenc a szomszédság politika 

fejlesztésért felelős miniszteri biztos képviselte. A Külgazdasági és  külügyminiszteri biztost 

Tráser László kérdezte. 
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http://karpataljalap.net/?q=2017/07/27/nosztalgiavonattal-az-isonzoi-csatak-helyszineire
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-07-27_18:00:00&ch=mr1
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Javában zajlik a Tiszta Kárpátalja Program 

30 önkéntes takarította tegnap a Borzsa folyó Bereg-vidéki szakaszát, a Tiszta Kárpátalja 

programban. Kárpátalján  3 millió tonna hulladék és 250 illegális szemétlerakó van, jelentős 

részük a Tisza és mellékfolyóinak völgyében. A helyzetet rontja, hogy Kárpátalján egyetlen 

hulladék-feldolgozó üzem sem működik. A Tiszta Kárpátalja program idén tavasszal indult 

azzal a céllal, hogy a magyar történelmi emlékhelyek környékét kitakarítsák. A programot 

Miniszterelnökség kárpátaljai kormánybiztossága is felkarolta, és 15 millió Ft-tal támogatja.   

  

Délvidéken programot indítottak a vajdasági kézműves termékek 

népszerűsítésére 

A kisvállalkozások sok családnak megélhetést biztosíthatnak. Kezdenek erre rájönni a 

Délvidéken is, ahol programot indítottak a vajdasági kézműves termékek népszerűsítésére, 

melynek egyik legjobb módja a vásárokon való megjelenés. A magyarkanizsai vásárt az idén 

indították újra pontosan azért, hogy egymásra találhassanak a kézművesek, a kereskedők és a 

vásárlók.  

 

Július 30. és augusztus 5-e között Csíksomlyón tartják a Kárpát-medencei Háló-

találkozót 

Július 30. és augusztus 5-e között Csíksomlyón tartják a Kárpát-medencei Háló-találkozót. 

Arról, hogy mi is a HÁLÓ és milyen program várja, nemcsak a táborlakókat, de az 

érdeklődőket is, azt a Határok nélkül riporterének beszélgetéséből tudjuk meg.  

 

Tegnap volt Szent Anna, a várandós- és szülő nők, valamint a nagymamák 

védőszentjének napja 

Tegnap volt Szent Anna, a várandós- és szülő nők, valamint a nagymamák védőszentjének 

napja. A nagymamák és unokák közös ünnepét tartották a pozsonyi magyar katolikusok 

Horvátjárfaluban. A közigazgatásilag Pozsonyhoz tartozó faluban horvátok, szlovákok, 

németek és magyarok élnek, s idén sikerült elérni, hogy újra legyenek magyar misék a 

templomban. A Szent Anna  napi ünnepségen készült a Határok nélkül munkatársának 

riportja. 

 
 


