Potápi: a külhoni magyarság is vegyen részt a népszavazáson!
2016. szeptember 13. – MTI, Kormany.hu, Híradó, Magyar Idők, Figyelő, Magyar Demokrata,
OrientPress, Webrádió, Hírek.sk, Vajdaság.ma, Kárpátalja, ma, Maszol.ro, Felvidék.ma,
Krónika
A külhoni magyarok október 2-i kényszerbetelepítés elleni népszavazáson való részvételét
szorgalmazta a nemzetpolitikáért felelős államtitkár keddi budapesti sajtótájékoztatóján.
Potápi Árpád János azt mondta, a népszavazás fő üzenete az egész magyar nemzet számára
egységes éljenek tagjai bárhol a világon, a kényszerbetelepítés veszélyezteti Magyarországot
és az egész magyarság jövőjét. Kitért arra, hogy a Vajdaságban és Lendva környékén
különösképp érzékelhető az ottani magyarság számára az a migrációs nyomás, amit hazánk is
átélt az elmúlt évben. Az államtitkár felhívta a figyelmet arra, hogy a külhoni magyarok
választási regisztrációja két módon lehetséges: levélben vagy online, ugyanakkor az idő
rövidsége miatt, az online regisztrációt javasolta annak, aki ezt még nem tette meg és
voksolni kíván. Hozzátette: a magyarországi lakcímmel nem rendelkezők névjegyzékbe való
felvételi kérelmének a beadási határideje szeptember 17-e, míg a külhoni magyaroknak a
szavazási levélcsomag leadási határideje október 1., 23 óra 59 perc.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Amerikai nagykövet: támogatjuk a székelyföldiek jogát, hogy hangot adjanak
elégedetlenségüknek

Potápi: az egész magyarságnak fontos a népszavazás
2016. szeptember 13. – MTI, Magyar Idők, gondola.hu, Vajdaság.ma, Webrádió
A nemzetpolitikáért felelős államtitkár szerint nemcsak a határon belül élőnek, hanem a
Kárpát-medence és a diaszpóra magyarságának is fontos a kényszerbetelepítésről szóló
népszavazás. Potápi Árpád János kedden Dombóváron tartott sajtótájékoztatóján azt
mondta: a migránskvóta egész Európa számára fontos ügy, de eddig Magyarország volt az
egyetlen, amely ki merte mondani, hogy nem ért egyet Brüsszel politikájával, a migránsok
erőszakos betelepítésével.
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Magyarország

2016. szeptember 13. – maszol.ro, transindex.ro, Nyugati Jelen, MTI, Bihari Napló, Krónika
A székelyföldi embereknek joguk van törvényes úton utcára vonulni, tiltakozni, petíciókat
benyújtani kérve problémáik rendezését, fejtette ki keddi, sepsiszentgyörgyi látogatásakor
Hans Klemm. Az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét a két székely megye
önkormányzatainak vezetői hívták meg a térségbe. Miután hétfőn a Hargita megyei
elöljárókkal találkozott, kedden egyrészt Tamás Sándor háromszéki tanácselnökkel, Antal
Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel és Kató Bélával az Erdélyi Református
Egyházkerület püspökével egyeztetett, másrészt Sebastian Cucu prefektussal tárgyalt.
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2016. szeptember 14. – Elek Nikolett – Demokrata
Gaal Gergely a Márton Áron-emlékév Programbizottságának elnöke szerint Márton Áron
életét átjárja a XX. század magyar történelme, az életútján keresztül feltárul előttünk ez a kor
a maga fordulópontjaival, nehézségeivel. A Nemzetpolitikai Államtitkárság célja az emlékév
életre hívásával az volt, hogy a püspök életútját minél szélesebb körben bemutassa. A XX.
századi történelem egyik legnagyobb alakjáról van szó, egy igazi hitvallóról aki a diktatúrák
során szembeszállt az elnyomással, nehéz helyzetekben kiállt az üldözöttekért.
(Az interjú teljes terjedelmében a Demokrata 2016. szeptember 14-i számában olvasható.)

Feljentették a sepsiszentgyörgyi polgármestert a "Székely Mikó Kollégium"
felirat miatt
2016. szeptember 13. – transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere tájékoztatta Hans Klemm amerikai nagykövetet
a Székely Mikó Kollégium homlokzatán található felirat kapcsán tett feljelentésről – erről a
nagykövettel való találkozó után tartott sajtóértekezleten számolt be. A polgármester
elmondta, hogy feljelentés érkezett egy „spanyolországi egyesülettől”, amelyik a magyar
felirat eltávolítására szólítja fel. A feljelentés szerint a felirat illegális, és az iskola román
megnevezése lehet fenn a homlokzaton. (A feljelentés mögött Dan Tanasă "hivatásos"
feljelentő és az általa vezetett Méltóságért Európában Polgári Egyesület áll). Antal a
sajtótájékoztatón elmondta, hogy a nagykövetnek beszámolt a feljelentésről, és régi, száz éves
képekkel bizonyította, hogy a „Székely Mikó Kollégium” felirat már akkor is szerepelt az
iskola homlokzatán. Antal ugyanakkor hozzátette, hogy tisztában van a történet folytatásával,
hiszen az eddigi trend alapján el fogja veszíteni a pert, és amennyiben nem fogja levenni a
feliratot, naponta 150 eurós bírságra számíthat.

Erdély Magyarország

Valódi példakép

A visszaszolgáltatások jelenlegi helyzetéről tájékoztatta Kató Béla az amerikai
nagykövetet Sepsiszentgyörgyön
2016. szeptember 13. – transindex.ro
Hans Klemm, az Amerikai Egyesült Államok nagykövete székelyföldi körútjának második
napján Kovászna megyében tett látogatást. A nagykövet Sepsiszentgyörgyön Tamás
Sándorral, a Kovászna megyei tanács elnökével, Antal Árpáddal Sepsiszentgyörgy
polgármesterével és Kató Bélával az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével
találkozott, ahol szó volt a restitúciós folyamat jelenlegi helyzetéről is. Kató Béla a
megbeszélést követő sajtótájékoztatón elmondta, hogy a történelmi magyar egyházak által
kiadott White Book on Church Property in Romania című könyv mellett egy angol és egy
magyar nyelven megírt memorandumot adott át a nagykövetnek, amely a visszaszolgáltatási
folyamat jelenlegi helyzetét mutatja be.
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2016. szeptember 13. – transindex.ro
A választási kampány előtt készített a Transindex interjút Toró T. Tiborral, a párt első
elnökével, jelenlegi alelnökkel. De nem feltétlenül arra voltak kíváncsiak, hogy az RMDSZ
mellett az EMNP részt vesz-e a választásokon - bár erre is kitértek - inkább helyzetértékelésre
kérték meg a pártvezetőt: mennyire teljesedtek a párt megalapításakor a hozzá fűzött
reményei, hol tart most az EMNP és milyen kérdések foglalkoztatják. A párt alapító elnöke az
interjúban magánvéleményét fogalmazta meg.

Erdély

Toró T. Tibor szakítana Bukaresttel

Teljesen világos és értelmes kérdés
2016. szeptember 13. – transindex.ro
Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke az október 2-ai népszavazás kapcsán
fogalmazta meg véleményét.

Kovásznán mutatkoztak be az RMDSZ Kézdiszék és Orbaiszék által támogatott
jelöltjei
2016. szeptember 13. – transindex.ro, maszol.ro
Szeptember 12-én, hétfőn Kézdivásárhelyen és Kovásznán mutatkoztak be és számoltak be
terveikről az RMDSZ kézdiszéki, valamint Orbaiszék által támogatott képviselő- és
szenátorjelöltjei. Fejér László képviselő ezúttal szenátorjelöltként újrázna, míg ketten – Sütő
Mária Rita és Dezső Csongor Attila – szintén képviselői, illetve szenátori listára kerülnek, és
aktívan részt vesznek a kijelölt célok teljesítésében. Erdővidék-, Orbai-, és Sepsiszék
képviselő-jelöltjeiként Márton Árpád és Könczei Csaba, az ifjúsági szférából pedig Oltean
Csongor vállalkozott arra, hogy a háromszékiek érdekeit képviselje.

Székelyföldi úthálózat: közösen látott a feljavításához Hargita és Maros megye
2016. szeptember 13. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Bözödön találkozott és tartott megbeszélést Péter Ferenc és Borboly Csaba, Maros, illetve
Hargita megye önkormányzatának elnöke, a két megyét összekötő utakról, azok felújításáról,
használhatóvá tételéről. A Hargita megyei önkormányzat vezetősége tucatnyi levelet küldött
Maros megyébe az két megyét összekötő út megjavítását javasolva, de a korábbi Maros
megyei tanácselnök más munkálatokat tartott fontosnak – mesélte Borboly Csaba, a Hargita
megyei önkormányzat elnöke kiemelve, hogy míg korábban több szálon is össze volt kötve a
vidék, most szinte semmi nincs. Közel hét kilométer olyan útszakaszról van szó, amely szinte
járhatatlan és olyan köves utakról, amelyeken csak terepjáróval lehet közlekedni – ismertette
az utak minőségét Péter Ferenc, Maros megyei elnök. Most egy tíz kilométeres szakasz
megépítéséhez láttak hozzá, ami egészen a megyehatárig terjed, onnan Etéd irányába pedig
már a Hargita megyei önkormányzat dolgozik.
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Kritikusan szemlélik a társadalmat a fiatalok
2016. szeptember 13. – ujszo.com
A fiatalok kritikusan vizsgálják a szlovákiai társadalmi eseményeket és fontolgatják a
kivándorlást - derül ki egy felmérésből. A fiatalok frusztráltak, mert a kormányzó elit nem
érdeklődik az egyszerű emberek iránt, ezért sokan nem tudják elképzelni a jövőjüket
Szlovákiában. Ez derül ki a Szlovákiai Fiatalok Tanácsa (Rada mládeže Slovenska)
felméréséből, melybe 12 ezer fiatal kapcsolódott be. A felmérés egész Szlovákia területén
zajlott, a magyar és a roma kisebbséget is kérdezték. A felmérésből az is kiderül, hogy bár a
fiatalok egy része problémának tartja a romákkal való együttélést és fél a menekültektől, a
többséget jobban nyugtalanítja a szélsőjobb térnyerése Szlovákiában. A roma fiatalok
ugyanakkor úgy érzik megnövekedett a nyíltan ellenséges megnyilvánulások száma.

Erdély

2016. szeptember 13. – maszol.ro
Nem elárulta, hanem felvállalta a nemzeti ügyet az Magyar Polgári Párt azáltal, hogy az
RMDSZ-szel kötendő megállapodása révén képviselői lesznek a parlamentben – nyilatkozta a
Maszolnak adott interjúban Biró Zsolt pártelnök, akit az „őszödi beszédéről” is kérdezték.
„Egyértelműen nem az MPP elnökének és politikusainak a hitvallását tükrözik azok a
kijelentéseim. Kétségtelen, hogy abban a beszédben nem fogalmaztam szerencsésen, ha
tehetném, újrafogalmaznám azokat a szavakat” – jelentette ki.

Felvidék

Biró Zsolt: a magyar közösség elvárása az együttműködésünk az RMDSZ-szel

Kinevezték Rigót és Ondrejcsákot
2016. szeptember 13. – ujszo.com
Visszahívta a kulturális tárca sieťes államtitkárát, Igor Adamecet, helyére szerdai hatállyal
Rigó Konrádot, a Híd jelöltjét nevezte ki. Rigó korábban az Ifjú Szivek Táncszínház gazdasági
és marketingigazgatója volt. A kormány leváltotta a védelmi minisztérium sieťes
államtitkárát, Ivan Máčovskýt is, helyére szintén a Híd jelöltjét nevezte ki. Ondrejcsák Róbert
csütörtöki hatállyal lesz államtitkár. Ondrejcsák a Radičová-kormányban az SaS színeiben
már betöltötte ezt a posztot. Az államtitkárcserékre azért került sor, mert a Sieť gyakorlatilag
megszűnt, a Híd-frakció 15 tagúra duzzadt, a négyes koalíció pedig hármas koalícióvá alakult
át.

Farkas Iván: Makrogazdasági varázslatok
2016. szeptember 13. – hirek.sk, Felvidék Ma
Amikorra a törvényhozás elé kerül Szlovákia 3 évre szóló programozott költségvetésének
javaslata, addigra az optimista forgatókönyv realista forgatókönyvre változhat – vélekedik
Farkas Iván, a Magyar Közösség Pártja gazdaságpolitikai alelnöke. A pénzügyi tárca az
illetékes törvény alapján augusztus végéig a kormány elé kell, hogy terjessze a következő év
költségvetésének javaslatát. A pénzügyi tárcavezető ezt megtette, ám az egyes tételek
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Jelentős beruházások két gömöri iskolában
2016. szeptember 13. – hirek.sk
Jelentős beruházások valósultak meg két gömöri alapiskolában. Tornalján megújult a
tornaterem és többfunkciós pályát adtak át, Harkácson a tornaterem kapott új
tetőszerkezetet. A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában – amely a
térség legnagyobb intézménye – megújult a tornaterem, júniusban pedig átadták az iskola
területén megépült többfunkciós pályát, melyet azóta az iskola diákjai nagy örömmel vesznek
igénybe. A Tornaljához közeli Harkácson sem tétlenkedtek a nyári szünidő alatt. A
rohamosan fejlődő iskolát 13 településről több mint 400 diák látogatja.

Felvidék

számszerűsítése nélkül – emlékeztetett állásfoglalásában Farkas Iván, hozzátéve: a miniszter
formálisan eleget tett a törvény rendelkezésének, de abban nem volt köszönet.

Az önkormányzatiság állandó odafigyelést követel

Szabadka: Kerekasztal-beszélgetés a gazdaságról
2016. szeptember 13. – Pannon RTV
A gazdaság fellendülése céljából kulcsfontosságú a magán- és a közszféra párbeszéde. A
befektetőbarát üzleti légkör kialakítása prioritás az önkormányzatok számára. A Szabadkán
megtartott kerekasztal-beszélgetésen a köztársasági, tartományi és önkormányzati vezetők
mondták el véleményüket a témával kapcsolatban. A szabadkai kerekasztal-beszélgetésen
többek között előadást tartott Fremond Árpád, a köztársasági parlament Mezőgazdasági
Bizottságának alelnöke és Juhász Bálint, a Prosperitati Alapítvány ügyvezetője is.

Vajdaság

2016. szeptember 13. – Felvidék Ma
A második ciklusban képviselő szülőfalujában. Országos szinten első alkalommal idén
márciusban mérettette meg magát a parlamenti választáson a Magyar Közösség Pártja
színeiben. A párt júniusban megújult, nemcsak az elnöki tisztségben történt változás, hanem
több poszton is. Kőrösi Ildikót az MKP tisztújító közgyűlésén önkormányzati és közigazgatási
alelnökké választották. Terveiről faggatta a Felvidék Ma.

Szombatig regisztrálhatnak a külhoniak, akik levélben szeretnének szavazni
2016. szeptember 13. – Pannon RTV
Még öt napig regisztrálhatnak a választási névjegyzékbe azok a külhoni magyar
állampolgárok, akik levélszavazás útján szeretnének részt venni az október 2-ára kiírt
magyarországi kvóta-népszavazáson. Becslések szerint Vajdaságban eddig több mint
negyvenezren éltek ezzel a lehetőséggel. Azok a külhoni magyar állampolgárok, akik levélben
szavaznának az október másodikai kvóta-népszavazáson, de még nem regisztráltak, azok a
hátralévő idő szűke miatt ne a személyes, hanem az online formáját válasszák a névjegyzékbe
vételnek.
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2016. szeptember 13. – Pannon RTV
Idei utolsó előtti nyílt konzuli fogadónapját tartotta ma Magyarkanizsán a szabadkai magyar
főkonzulátus. Szegedi Piroska konzul és munkatársai mintegy 160 honosítási kérelmet vettek
át a magyarkanizsai és környékbeli polgároktól. A fogadónap koordinátora, Nyilas Leonov
Anita elmondta, hogy az idén már csak egy konzuli fogadónapot tartanak a Tisza-menti
városban.

Vajdaság

Konzuli fogadónapot tartottak Magyarkanizsán

Kezdődik a VMSZ kvótareferendum-kampánya
2016. szeptember 13. – Pannon RTV
Ma kezdődik a Vajdasági Magyar Szövetség kvótareferendummal kapcsolatos kampánya. A
párt elnöksége arra hívja fel a szavazati joggal rendelkező magyar állampolgárokat, hogy
szavazzanak nemmel a kényszerbetelepítés ellen az október 2-i népszavazáson. A VMSZ
elnökségének tagjai, tisztségviselő és neves közéleti képviselői közösségi találkozókon
beszélnek a kvótarfeerendum fontosságáról és a szavazatok leadási határidejéről.
Történészek, valamint egy plébános pedig a migránsválság szélesebb kontextusát ismertetik
lakossági fórumokon.

Kibővül az 1942-es razzia áldozatainak szentelt múzeum Csúrogon

Szórványoktatásról tartottak konferenciát Bustyaházán
2016. szeptember 13. – karpatalja.ma
Hatodik alkalommal szervezték meg a Kárpátaljai Felső-Tisza-vidéki Magyarok Találkozóját,
vagyis a FELTISZA fesztivált szeptember 9–10. között. A kétnapos rendezvény
szórványoktatásról szóló konferenciával vette kezdetét a bustyaházi Szent Erzsébet Katolikus
Óvodában. Grezsa István kormánybiztos, a FELTISZA fesztivál fővédnöke fontos feladatnak
nevezte a szórványvidéken élő magyarok összefogását, hiszen ebben a térségben a
legnehezebb a megmaradás. Előadásban elmondta, mindent meg kell tenni azért hogy a
világban élő magyarok érezzék az anyaországhoz való kötődést.
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2016. szeptember 13. – Pannon RTV
Tartományi támogatással kibővül az 1942-es razzia áldozatainak szentelt múzeum Csúrogon.
A hárommillió dináros beruházásnak köszönhetően a Topalov raktárból kialakított
múzeumban az egykoron Csúrogon élt magyaroknak is szentelnek majd emlékszobát.
Tomislav Nikolić szerb és Áder János magyar államfő három évvel ezelőtt közösen hajtott
fejet Csúrogon a két nemzet áldozatainak emléke előtt, azóta ezt a történelmi megbékélés
gesztusaként tartják számon.
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Pályázati lehetőség az iskolák számára
2016. szeptember 13. – Muravidéki Magyar Rádió
A Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapjában megjelent az az öt évre szóló pályázat, amely
mintegy 50 oktató-nevelő intézmény ugyanennyi szakmunkatársának a foglalkoztatását teszi
lehetővé. Botka Ágnes annak nézett utána, hogy milyen az érdeklődés az említettek iránt
néhány kétnyelvű tanintézményben a Muravidéken.

Megújul az alsóőri községterem
2016. szeptember 13. - Volkasgruppen
A tervek szerint szeptember végére elkészül és október 15-én ünnepélyesen átadásra is kerül a
falu felújított községterme Alsóőrött. Az Alsóőri Községi Elöljáróság még a tavasz folyamán
hozta meg döntését, miszerint felújítják a falu községtermét. A községterem számos
rendezvénynek ad helyet, és az idő során több felújítási munkálatra lett szükség.

Kárpátalja
Muravidék

2016. szeptember 13. – karpatalja.ma
Nemzeti ünnepünket méltatva állami kitüntetéseket adtak át Kárpátalján a magyar állam
fennállásának emléknapján, augusztus 20-án. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke
megbízásából Nagy Bercel, a Miniszterelnökség Össztársadalmi Ügyek Főosztályának
helyettes vezetője a kárpátaljai magyar tannyelvű oktatásban tanúsított kimagasló szakmai
munkájáért és elhivatott pedagógusi tevékenysége elismeréseként Magyar Arany
Érdemkereszt kitüntetést adott át Kulin Juditnak, az Ungvári 10. Számú Dayka Gábor
Középiskola tanulmányi igazgatóhelyettesének, a beregszászi Rákóczi-főiskolán működő
Matematika és Informatika Tanszék oktatójának.

Őrvidék

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült Kulin Judit

Magyar tanfolyamok gazdag választéka
2016. szeptember 13. - Volksgruppen
Szeptemberben nemcsak a tanév kezdődik meg, hanem az ausztriai magyar egyesületek,
intézmények által kínált tanfolyamok is. A kínálat Burgenlandban és Bécsben is színes, a hét
szinte minden napjára jut egy kurzus: zeneovi, játékos néptáncoktatás, nyelvtanulás, magyar
népi hangszeroktatás között válogathatnak az érdeklődők.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 14.

7

Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. szeptember 13. – Kossuth Rádió
Minden idők legnagyobb szavazatszáma. 2733 szavazat, amely a parlamentbe
juttatta a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségét
A horvátországi választásokat nyerő jobbközép HDZ párt már keresi a lehetséges partnereket
a kormányalakításhoz. Elsősorban a centrista-technokrata Híd párt támogatására számít, de
még így se lesz abszolút többsége, úgyhogy szüksége lehet a nemzeti kisebbségek színeiben
bejutott nyolc képviselő némelyikére, így a magyar Jankovics Róbert szavazatára is. Ő a
Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége színeiben jutott parlamenti
mandátumhoz, legyőzve riválisát a Magyar Egyesületek Szövetségének jelöltjét.
A hétvégén adták át az idei Tőkés-díjat Kisvárdán
A hétvégén adták át az idei Tőkés-díjat Kisvárdán. A kitüntetett Papp Lajos szívsebészt a
Határok nélkül munkatársa a Vasárnapi Újság nevében kérdezte, a díj névadóját, Tőkés
László európai parlamenti képviselőt a brüsszeli, strassburgi politikáról és a romániai
választásokat megelőző erdélyi magyar együttműködés lehetőségéről kérdezte.
Az RMDSZ képviselőjelölti listáján két befutó helyet biztosít a román
parlamentbe az MPP-nek
A múlt hét végén véglegessé vált, hogy az RMDSZ képviselőjelölti listáján két befutó helyet
biztosít a román parlamentbe az erdélyi Magyar Polgári Pártnak: egyet Hargita, egyet pedig a
Kovászna megyében. Az egyik MPP-s jelölt maga a párt elnöke, Bíró Zsolt, aki biztosan
RMDSZ-frakciótag lesz.
Elhunyt Tóth Károly, a felvidéki Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója
Szeptember 10-én - életének 57. évében - elhunyt Tóth Károly, a felvidéki Fórum
Kisebbségkutató Intézet alapítója. Temetését szeptember 14-én, 16 órakor tartják a somorjai
temetőben.
Kortárs kárpátaljai művészek a felvidéki Kassán
Kortárs kárpátaljai művészek a felvidéki Kassán. A Keresztmetszetek c. kiállítás része
Magyarország Kassai főkonzulátusa - 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából
rendezett programsorozatának. Bartók Csaba összeállítása a megnyitón készült.
Nemcsak a foci, de a nevelés és oktatás is fontos
A Székelyföldi Labdarugó Akadémia sportolói számára épült tehetséggondozó központ,
kollégium Csíkszeredában. A kollégium fő támogatója a Bethlen Gábor Alapítványon
keresztül a magyar kormány.
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