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Nyomtatott és online sajtó 
 
Potápi: 1,3 milliárd forintos pályázati forrás a külhoni magyar közösségek 
támogatására  

2018. november 20. – MTI, Híradó, Mandiner, kormany.hu, Demokrata, Echo Tv, Magyar 

Idők, Magyar Hírlap, Lokál, karpatalja.ma, Pannon RTV, Felvidék.ma, Hír Tv, OrientPress 

A külhoni magyar közösségek támogatása, identitásuk erősítése és szülőföldön való 

boldogulásuk elősegítése érdekében több mint 1,3 milliárd forintos kerettel hirdetett meg 

pályázatokat kedden a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. Potápi Árpád 

János nemzetpolitikai államtitkár budapesti sajtótájékoztatóján elmondta: a Magyar 

kultúráért és oktatásért pályázatra 1,1 milliárd forintot különítettek el, míg a testvér-

települések kialakítását célzó felhívásra 250 millió forint áll rendelkezésre. Kiemelte: mindkét 

pályázat letölthető a Bethlen Gábor alapkezelő honlapjáról és a nemzeti regiszterről. A 

Magyar kultúráért és oktatásért pályázatról elmondta: egy központi és négy regionális 

felhívást tette közzé, a központi keretre 700 millió forint áll rendelkezésre. Az erdélyi 

regionális keret 168 millió forint, a felvidéki 92, a vajdasági 80 millió forint, míg a kárpátaljai 

31 millió forint. Emellett Kárpátalja esetében meghívásos pályázatot is közzé tettek 29 millió 

forintos kerettel - ismertette a nemzetpolitikai államtitkár. Reményének adott hangot, hogy 

idén is számos szervezetet, önkormányzatot tudnak segíteni, tavaly 3000 szervezet 

tevékenységéhez járultak hozzá - jelezte Potápi Árpád János. 

 

Potápi Árpád János: A Felvidéken a legfontosabb az identitás megerősítse  
2018. november 21. – Magyar7 

Az elmúlt héten, november 16-án ülésezett a Magyar Állandó Értekezlet, amely a Kárpát-

medence magyar politikai és érdekképviseleti szerveinek a legnagyobb egyeztető fóruma, s 

amely lehetőséget ad az eredmények áttekintésére és a következő időszak feladatainak a 

meghatározására. Ez alkalomból leltárkészítésre kértük mi is Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkárt, aki úgy véli, a Felvidéken is megvannak már a látható 

eredményei a fejlesztési programoknak, így azokat jövőre is folytatni kell. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar7 2018. november 21-i számában olvasható) 

 

Az ukrán oktatási törvényről is tárgyalt a KMKF munkacsoportja 
2018. november 20. – MTI, Magyar Idők, Szabolcs Online   

Az ukrán oktatási törvényről és a kárpátaljai magyarok nyelvhasználatáról tárgyalt a Kárpát-

medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) szakpolitikai munkacsoportja kedden az 

Országházban - közölte a testület fideszes társelnöke az ülés után tartott sajtótájékoztatón. 

Vitányi István azt mondta, az első előadás rávilágított arra, hogy fokozatosan kiszorították a 

magyar nyelv használatát az oktatásból Kárpátalján, nem veszik figyelembe a kisebbségek 

érdekét. Kiemelte, hogy a Velencei Bizottság is állást foglalt az oktatási törvényről: kérte az 

ukrán kormányt, hogy halassza el a hatálybalépést 2023-ig, valamint vonja ki a 
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magániskolákat a szabályozás alól. A magyar kormány mindent megtesz azért, hogy az 

Ukrajnában élő magyar közösség szabadon gyakorolhassa a nyelvét, és sok pénzt juttat 

Kárpátaljára - hangsúlyozta Vitányi István. Példaként említette, hogy jövőre 1,5 milliárd 

forint helyett már 3 milliárdot ad a szociális csomagban. 

 

„Huncut” visszaállamosítás – veszélyes precedenst teremthet az ozsdolai 
közbirtokosság ellen indított eljárás 
2018. november 20. – Krónika 

Szemet vetett a bukaresti pénzügyminisztérium az ozsdolai közbirtokosság 2900 hektár 

erdejére, amelyet 16 éve visszaszolgáltattak a háromszékieknek. Az ügy sokak szerint 

rendkívül veszélyes precedenst teremthet a visszaállamosításra, hiszen Székelyföldön több 

mint százezer ember érintett a közbirtokosságok működésében. 

 

Túlzott nemzeti érzékenység: zászlóra tűzött gyászszalag miatt bírságolja meg a 
prefektusi hivatal a nagybaconi polgármestert 
2018. november 20. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Büntetést rótt ki a Kovászna megyei prefektusi hivatal Nagybacon polgármesteri hivatalának 

vezetőségére, mert az fekete gyászszalagot kötött a román nemzeti zászlóra – közölte kedden 

Sebastian Cucu prefektus. Simon András, Nagybacon polgármestere az Agerpres 

hírügynökség megkeresésére azt nyilatkozta, nem szándékozott megsérteni a román nemzeti 

zászlót. 

 

A sepsiszentgyörgyi centenáriumi ünnepségen nem adnak szót a magyar 
elöljáróknak 
2018. november 20. – MTI, maszol.ro, Krónika 

A háromszéki magyar elöljárókat elvárják a december elsejei román nemzeti ünnepre, de nem 

adnak szót nekik, hogy nehogy megsértsék az román államot és annak szimbólumát. 

Sebastian Cucu, Kovászna megyei prefektus kedden sajtótájékoztatón ismertette az egyesülés 

centenáriumára szervezett kéthetes program sorozatot és a december 1-i ünnepség 

programját. Újságírói kérdésre válaszolva a kormánybiztos rámutatott: a centenáriumi 

eseményre meghívják az összes közintézmény vezetőjét, illetve a helyi és megyei elöljárókat és 

elvárják, hogy jóhiszeműen vegyenek részt az ország legfontosabb nemzeti ünnepén. 

 
Huszonöt milliárd forintból gazdálkodik a székelyföldi gazdaságfejlesztési 
program  
2018. november 20. – MTI, maszol.ro, transindex.ro 

Első lépésben a nagyberuházásokat támogatja és 25 milliárd forintból gazdálkodik 2019-ben 

a székelyföldi gazdaságfejlesztési program – jelentették be Sepsiszentgyörgyön. „Száz év 

gazdasági elnyomás után Székelyföld legsikeresebb korszaka következhet. Az elmúlt 100 
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évben nem csak a szülőföldünket - iskolákat, erdőket, intézményeket - akarták elvenni, 

hanem a hitet is, hogy érdemes itthon maradni, építeni, tervezni.  Most jutunk oda, hogy a 

magyar állam támogatásával ezen tudunk javítani, versenyképes lehet a térség, és már nem 

jelent hátrányt magyarnak lenni” – jelentette ki egy sajtótájékoztatón Antal Árpád 

sepsiszentgyörgyi polgármester annak kapcsán, hogy a magyar kormány hamarosan elindítja 

Székelyföld gazdaságélénkítő programját.  

 
A valóságos problémák megoldására fordítani a tudást 
2018. november 20. – Bihari Napló 

Szombat délelőtt a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetemen tartották meg a Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Program helyi lezárását. A szakmai konferencián az előadások 

mellett beszámoltak az eddigi infrastrukturális beruházásokról és a tervekről is. 

 

Még több mint kétszáz, ehhez hasonló játszóteret építenek Erdélyben 
magyarországi támogatásból 
2018. november 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

A marosszentgyörgyi Bambi Óvoda 125 gyermeke örülhet annak az új játszótérnek, amelyet 

kedden avattak fel ünnepélyesen. A négymillió forintos beruházás a Kárpát-medencei 

Óvodafejlesztési Program keretében megvalósuló első játszótér, amelyet még összesen 222 

követ majd szerte az országban. „A magyar gyermekek számarányát követve minden 

megyébe, körzetbe, székre telepítünk játszótereket. Ez összesen több mint 800 millió forintos 

beruházás, átlagosan egy játszótérre négymillió forintot költünk: játszótéri elemekre és 

mindenféle egyéb járulékos költségre” – fogalmazott a marosszentgyörgyi avatáson Burus-

Siklódi Botond, az RMPSZ elnöke.  

 

Budapesti támogatásból vásárolnak buszokat Udvarhelyen 
2018. november 20. – szekelyhon.ro, Krónika 

Három felújított buszt vásárolhat a székelyudvarhelyi önkormányzat abból a 15 millió 

forintból, amelyet Budapest Főpolgármesteri Hivatala ajánlott fel számára – tudta meg a 

szekelyhon.ro Jakab Attilától. A székelyudvarhelyi városmenedzser elmondta, a mostani 

vásárlás egy nagyobb projekt része, amellyel hosszú távon a városi tömegközlekedést 

szeretnék vonzóbbá tenni. 

 

Tárkányi Márton, a Romániai Református Egyház Nyugdíjintézetének igazgatója 
nyugdíjkezelésről, parkolóházról 
2018. november 21. – Krónika 

Tárkányi Márton, a romániai református egyház nyugdíjintézetének igazgatója szerint az 

üzleti tervek és pénzügyi számítások egyértelműen azt mutatják, hogy az intézménynek 

megéri befektetni egy parkolóház megépítésébe Kolozsváron. A Házsongárd bejáratához 

tervezett épület az elképzelések szerint statikailag és formailag is illeszkedik majd a környék 

történelmi keretébe. 
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Menyhárt József személyesen is gratulált polgármestereinknek 
2018. november 20. – Ma7.sk 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártja országos elnöke 2018. november 20-án Vőkön, a 

községi hivatal tanácstermében találkozott a szenci járás újból megválasztott MKP-s 

polgármesteri vél. Vőkön Fejes Boldizsár, Rétén Metzner Zoltán és Félben Pomichal István 

kapott további négy évre bizalmat a választóiktól. A találkozón részt vett az MKP vőki helyi 

szervezetének elnöke, Domonkos Vince és Duray Rezső, az MKP járási elnöke, aki 

tájékoztatta az MKP elnökét a Szencen és további 13 községben elért eredményekről, 

változásokról. 

 
A cserkészvezetői konferencián a helyes vezetésről ötleteltek 
2018. november 20. – Ma7.sk 

Kürtön tartotta szokásos őszi cserkészvezetői konferenciáját a Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetség. Több mint 100 vezető gyűlt össze a felvidéki cserkészcsapatokból, hogy 

megvitassa a cserkészmozgalom aktuális kérdéseit. A konferencia fő témája november 17-én a 

vezetőképzés és a jó vezető, helyes vezetés volt. Az egész napos program reggel fél 9-kor 

kezdődött, a cserkészek megvitatták a következő év eseménynaptárát, egyeztették az országos 

rendezvények időpontjait, valamint a Betlehemi Békeláng idei koordinátora is beszámolt az 

előkészületekről. 

 
A gyermekek jogainak világnapját ünnepelték a Tulipán Óvodában 
2018. november 20. – Ma7.sk 
Az ENSZ 1959. november 20-án nyilatkozatot fogadott el a gyermekek jogairól. Azóta 

november 20-a a gyermekek jogainak világnapja. Ez alkalomból a komáromi Víz utcai 

Tulipán Óvodában megtartották a hagyományos háziünnepséget, amelyen Michač Szilvia 

igazgatónő a jelenlevőkkel ismertette a legfontosabb gyermekjogokat. Majd az ekecsi 

Kuttyomfitty Társulat Cirkusz Folklórikusz című előadását élvezte a siserehad. Idén is ripsz-

ropsz elfogyott a tűzijáték fényében pompázó hatalmas torta. 

 

Pásztor István: Tüzet akartak szítani, de az még inkább összeforrasztotta a 
pártot 
2018. november 20. – Vajdaság MA 

Pásztor István sajtótájékoztatóján elmondta, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség elnöksége és 

tanácsa tegnap esti ülésén megvitatta a Magyar Mozgalom társelnökének minap közzétett 

levelében megfogalmazott állításokat. Az elnökség és a tanács tagjai nagy számban ugyancsak 

jelen voltak a sajtótájékoztatón, hogy azáltal is nyomatékosítsák az elnök szavait. 
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Péterrévén közel kétezren kértek magyar állampolgárságot 
2018. november 20. – Pannon RTV 

Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának munkatársai ma huszonegyedik alkalommal 

jártak a faluban, ahol ezúttal is csaknem 60-an adták át állampolgársági kérelmüket. Az 

érdeklődés továbbra sem lankad. 

 

Idén 17 kárpátaljai orvos vett részt magyarországi szakmai továbbképzésen 
2018. november 20. – karpatalja.ma 

A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Felnőttképzési Központja továbbképzéseket 

hirdetett meg. A program egy magyarországi lehetőség volt a Kárpátalján dolgozó, magyarul 

is beszélő orvosok és ápolók számára. A magyarországi konferenciákra a pályázatokat 2018. 

április 3-ig volt lehetőség benyújtani a Rákóczi-főiskola Felnőttképzési Központjának 

irodájába. 

 

Egyetlen bűnük magyarságuk volt – a málenykij robot áldozataira emlékeztek 
Beregszászban 
2018. november 20. – karpatalja.ma 

A sztálini lágerek áldozataira emlékeztek Beregszászban november 19-én a délutáni órákban. 

Az esemény ökumenikus istentisztelettel kezdődött a beregszászi református templomban, 

ahol több száz megemlékező gyűlt össze. Elsőként a történelmi magyar egyházak képviselői 

szólaltak fel, és hívták fel a figyelmet a gyászra. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. november 20. – Kossuth Rádió 

 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2019-re is meghirdeti a Magyar kultúráért és 

oktatásért, valamint a Testvértelepülési programok és együttműködések című 

felhívást 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2019-re is meghirdeti a Magyar kultúráért és oktatásért, 

valamint a Testvértelepülési programok és együttműködések című felhívást. A pályázatok a 

mai naptól elérhetők a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján. Az államtitkárság 
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sajtótájékoztatója után Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral Ternovácz 

Fanni beszélgetett.  

 

Új játszótér a marosszentgyörgyi BAMBI napközi-óvodában 

A marosszentgyörgyi BAMBI napközi-óvodában – a régióban elsőként – ma adták át azt a 

játszóteret, amely a magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programja keretében 

valósult meg. A napközibe 120 magyar, román és roma gyermek jár, akik kitörő örömmel 

vették birtokba a játszóteret – amint máris hallani fogják Erdei Edit Zsuzsanna 

összeállításában. 

 

Hogyan tovább? címmel szervezték meg éves találkozójukat a romániai Magyar 

Házak Kolozsváron 

Hogyan tovább? címmel szervezték meg éves találkozójukat a romániai Magyar Házak 

Kolozsváron. Erdély-szerte a kilencvenes években hozták létre az első Magyar Házakat, 

számuk azóta egyre növekszik, de máig nem alkotnak hálózatot. Pedig érdemes lenne 

eredményesebb működésük érdekében – vonták le  a következtetést a résztvevők Szilágyi 

Szabolcs összeállításában. 

 

Beszélgetés a venezuelai magyarok helyzetéről 

Ha Erdélyen működőképes hálózattá alakulnak a Magyar Házak, abból – minden bizonnyal – 

a világ számos helyén működő magyar kulturális műhelyek is profitálhatnak, így a Venezuela 

fővárosában, Caracasban lévő Magyar Ház is, amelynek egy éppen ötven éves épület ad 

otthon. Erről és a venezuelai magyarok helyzetéről a Diaszpóratanács múlt heti ülésén 

érdeklődhettem. Kunckelné Fényes Ildikót, a LAMOSZSZ, vagyis a Latin Amerikai Magyar 

Országos Szervezetek Szövetségének elnökét halljuk, majd a Magyar Ház vezetőjét.  

 

Ökumenikus Istentisztelettel, fáklyás emlékmenettel és koszorúzásokkal 

emlékeztek meg Beregszászon a Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt 

beregszászi magyarokról 

Ökumenikus Istentisztelettel, fáklyás emlékmenettel és koszorúzásokkal emlékeztek meg 

Beregszászon a Szovjetunió munkatáboraiba elhurcolt beregszászi magyarokról. A történelmi 

egyházak, a város vezetése, a beregszászi főiskola és a Pro Cultura Subcarpathica Civil 

Szervezet szervezésében több százan vonultak végig a városon, kezükben egy-egy szál 

gyertyával. Megkoszorúzták az egykori beregszászi gyűjtőhely épületén lévő emléktáblát és a 

sztálini elhurcoltak emlékművét. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként Babják Zoltánt, 

Beregszász polgármesterét hallják. 
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Vallásturisztikai konferenciát szervezett a Hargita megyei önkormányzat 

Vallásturisztikai konferenciát szervezett a Hargita megyei önkormányzat Szabolcs-Szatmár-

Bereg megye közgyűlésével közösen. A testvérmegyei kapcsolatok jegyében erősíteni kívánják 

a máriapócsi és csíksomlyói kegyhely kapcsolatát. Zarándoklat vagy turizmus – erről a 

dilemmáról is szól Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 

Hetedik alkalommal szervezte meg a lassan hagyománnyá váló Bethlen túrát 

Varga Csaba 

Hetedik alkalommal szervezte meg a lassan hagyománnyá váló Bethlen túrát Varga Csaba. A 

hegymászó eddig három, 8000 méter feletti csúcsot hódított meg. Idén a Kalifa Himalája 

Expedíció keretében emléktáblát állított a világ harmadik legmagasabb hegye, a 

Kancsendzönga alaptáborában Erőss Zsolt és Kiss Péter hegymászók tiszteletére. A Bethlen 

túrával az erdélyi fejedelem előtt tisztelegnek, ugyanakkor szeretnék felhívni a figyelmet a 

Fekete Körös-völgyében élő szórvány magyarságra is. Velük tartott Béla várának romjaihoz 

tudósítónk, Ionescu Nikolett is. 

 

 

 

 


