Potápi: harmadával több külhoni magyar regisztrált az októberi népszavazásra
2016. szeptember 19. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, Kárpátalja.ma, Transindex.ro,
444.hu, Krónika, Figyelő, Maszol.ro, Vajdaság.ma, PestiSrácok, Népszava, 24.hu
Közel harmadával nőtt az előző voksoláshoz képest az október 2-i népszavazásra regisztráló
külhoni magyarok száma - mondta a nemzetpolitikai államtitkár az Országgyűlés nemzeti
összetartozás bizottsága előtt hétfőn. Potápi Árpád János kifejtette: a szeptember 17-i
határidőig 274 576-an regisztráltak, míg az előző - az országgyűlési - voksoláson ez a szám
mintegy 194 ezer volt. Szavai szerint most az a közös feladat, hogy közülük minél többen
szavazzanak is. A levélcsomagok beérkezési határideje október 1-e, 23 óra 59 perc - hívta fel a
figyelmet. Hozzátette: ők a nemekre buzdítanak, fontosnak tartják, hogy a Kárpát-medence és
Magyarország etnikai arculatát ne lehessen erőszakos módon megváltoztatni. Székelyföldön
tartanak attól, hogy ha Románia elfogadja a kvótát a román kormány erre a területre
telepítheti a migránsokat. Az államtitkár kitért arra is, hogy idén november 30-án lesz a
Magyar Diaszpóra Tanács, és december 1-én a Magyar Állandó Értekezlet ülése, mindkettőt a
kormányfő nyitja meg. Potápi Árpád János jelezte: jövőre várhatóan a külhoni magyar családi
vállalkozások éve lesz a tematikus év. Az idei külhoni magyar fiatal vállalkozók évét
sikeresnek minősítette, és elképzelhetőnek tartotta, hogy az 525 millió forintos pályázati
keretet 50-60 millió forinttal megemelik. Összesen 964 pályázat érkezett, ezek közül
nagyjából 110-e tudnak majd támogatni.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2016. szeptember 19. – MTI, Válasz.hu, Híradó, Magyar Idők, OrientPress, Kárpátalja.ma
A karitatív szervezetek munkája erősítheti a magyar-szlovák, a magyar-ukrán, a magyarromán és a magyar-szerb kapcsolatokat is, és segíti a magyarság megmaradását - mondta az
Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi
kapcsolatokért felelős államtitkára hétfőn a mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen, a
Katolikus Karitász Kárpát-medencei vezetőinek első találkozóján. Soltész Miklós előadásában
kifejtette: ha egyházakon, egyházi karitatív szervezeteken keresztül erősítik a kapcsolatot,
akkor sokkal inkább kapnak partnereket, támogatást. A külhoni magyarság megmaradásának
elsődleges kérdése, hogy megmarad-e a hit, ezért is fontos és nemzetmentő, hogy a Katolikus
Karitász más Kárpát-medencei országokban is jelen van - tette hozzá.

Erdélybe utaznak az érettségiző hódmezővásárhelyi diákok
2016. szeptember 19. – MTI, Krónika
A Határtalanul program keretében, a kormány támogatásával, a Rákóczi Szövetség
szervezésében az ebben a tanévben érettségiző valamennyi hódmezővásárhelyi diák ellátogat
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Soltész: a magyarság megmaradását is segítik a karitatív szervezetek
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Elkezdődött a tanév a Sapientia csíkszeredai karán
2016. szeptember 19. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro
Tizenhatodik tanévét nyitotta meg hétfőn a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem
(EMTE) csíkszeredai kara. A tanévnyitón elsőként Zsigmond Barna Pál magyarországi
főkonzul szólt a hallgatókhoz, hangsúlyozva, hogy nem a problémákra, hanem a
megoldásokra kell koncentrálni. „Megnyitása óta a Sapientia egyetem élő bizonyítéka annak,
hogy van megoldás a problémákra, csupán bátorságra, kellő akaratra és kitartásra van
szükség” – emelte ki a főkonzul. Barti Tihamér, a Hargita megyei önkormányzat alelnöke arra
ösztönözte a gólyákat, hogy az egyetemen megszerzett tudást itthon használják. „Rajtatok is
múlik Székelyföld jövője, mindenki igyekezzék hozzátenni azt a pluszt, ami ezen az
egyetemen kapható” – kérte Barti. Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere
kifejtette, nem az a fontos, hányan iratkoznak az egyetemre, hanem az, hogy hányan fejezik
be. Hozzátette, még az sem fontos, hányan végzik el az egyetemet, hanem az, hogy mivel
maradnak, mit tudnak felhasználni abból, amit elsajátítottak.

Erdély

Erdélybe - közölte Almási István (Fidesz-KDNP) polgármester hétfőn az alföldi városban.
Nagyon fontos, hogy a fiatalabb generációk megismerjék a Magyarországtól elszakított
területeket, az ott élő embereket - mondta a politikus az országban egyedülálló
kezdeményezésről tartott sajtótájékoztatón.

Transzcendencia egy családi gyűjtemény tükrében
2016. szeptember 19. – Bihari Napló, Krónika
Illusztris vendégek jelenlétében nyílt meg a Partiumi Magyar Művelődési Céh (PMMC) és a
Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. közös szervezésében megszervezett
nagyváradi kiállítás, hiszen a gyűjteményt alapító Németh Géza és felesége Kriza Judit fiai,
ifj. Németh Géza, Németh Áron és Németh Zsolt is eljöttek erre az alkalomra, a tárlatot magát
Somogyi Győző Kossuth-díjas festő, grafikus, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
nyitotta meg. Az eseményen elsőként a Kiss Huba, Kiss Tünde, Lévai Tünde, Szilágyi Ágnes
összetételű Énekmondó együttes muzsikált (az ő fellépésük zárta is a megnyitó ünnepséget),
majd Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke mondta el azt, hogy
Sepsiszentgyörgy után érkezett Nagyváradra a kiállítás Tőkés László EP-képviselőnek, az
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének a meghívására.

Bukarestben mutatják be a Meseszép Háromszéket
2016. szeptember 19. – maszol.ro
Háromszéki turisztikai lehetőségeket népszerűsítő honlapok- és turistáknak szóló csomagok
bemutatójával rajtol hétfőn a bukaresti Balassi Intézetben a Háromszéki Turisztikai Napok
egyhetes rendezvénysorozata. A Kovászna megyei tanács és a Kereskedelmi kamara által
szervezett turisztikai napok célja Háromszék turisztikai értékeinek bemutatása, mivel ez az
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Hivatalos fordító hiánya gátolja a Batthyáneum restitúciós perének folytatását
2016. szeptember 19. – Krónika
Hivatalos fordító hiánya akadályozza a gyulafehérvári római katolikus érsekség által
visszaigényelt Batthyáneum könyvtár restitúciós perének folytatását, eddig ugyanis nem
sikerült olyan személyt találni, aki lefordíthatná latinról Batthyány Ignác püspök
végrendeletét. A bíró kérése szerint a kétszáz éves okirat fordítójának nemcsak latinul kell
tudnia, hanem a középkor szakértőjének is kell lennie, írta a Mediafax. Cosmin Muntean, a
Gyulafehérvári Táblabíróság szóvivője elmondta, ha a végrendeletnek lenne angol vagy
francia fordítása, az igazságügyi minisztérium hivatalos fordítói közül választottak volna, de
latin nyelvből nincs hivatalos fordítójuk. A Batthyáneum perének következő tárgyalását
október 4-én tartják.

Erdély

ágazat kitörési pontja lehet a megyének, amelyet támogatni kell – fogalmazott Grüman
Róbert.

Szakáts István: Patarét foglalkoztatta leginkább a zsűrit
2016. szeptember 19. – maszol.ro
A pataréti projekt biztosan megvalósul, annak ellenére, hogy nem Kolozsvárnak ítélték az
Európa Kulturális Fővárosa címet – mondta a Maszolnak Szakáts István. A Kolozsvár 2021
Egyesület közösségi kurátorát a zsűri pénteki döntéséről, illetve arról kérdezték az egyesület
hétfői ülése után, hogy mit visznek tovább a Kolozsvár pályázatában rögzített tervekből.

Rangsorolta az RMDSZ a Maros megyei szenátor- és képviselőjelölteket

Magyar evangélikusok találkozója
2016. szeptember 19. – Felvidék Ma
Idén Sajógömörben találkoztak a Szlovákiában élő magyar evangélikusok. Szeptember 17-én
több mint százötvenen dicsérték az Urat az átjáró lelkészekkel együtt, az idei találkozó
központi témája pedig a reménység volt. Bár nincsenek pontos adatok, Szlovákiában
megközelítően tizenkét-tizenötezer magyar nemzetiségű evangélikus él. Helyzetük rendkívül
bizonytalan, elsősorban a magyar anyanyelvű lelkészek hiánya miatt. Az átjáró lelkészek
ennek az űrnek a kitöltésén munkálkodnak.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 20.

Felvidék

2016. szeptember 19. – transindex.ro
Eldőlt, hogy ki kerül a befutó helyekre, azaz ki fogja képviselni Maros megyét a következő
négy évben a parlamentben. Befejeződött az RMDSZ Maros megyei képviselő- és
szenátorjelöltjeinek rangsorolása. A titkos szavazás eredményeként a következő rangsor
alakult ki: Képviselőjelöltek: Vass Levente, Csép Andrea, Császár Károly Zsolt, Soós Zoltán,
Tubák Nimród, Fodor Sándor József, Balogh József, Hamar Alpár Benjámin.
Szenátorjelöltek: Novák Csaba Zoltán, Jakab István, Kozma Mónika, Brassai Zsombor.
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2016. szeptember 19. – Felvidék Ma
Rimaszombatban a Szövetség a Közös Célokért társulás magyarországi és felvidéki civil
szervezetek részére civil információs napot tartott szeptember 19-én. A konferencia első
előadójaként Varga Györgyöt, a Nemzetközi Visegrádi Alap ügyvezető igazgatóhelyettesét
hallhatták a résztvevők.

Kezdj okosan! – A fiatal felvidéki vállalkozókért

Felvidék

Civil információs nap volt Rimaszombatban

2016. szeptember 19. – Felvidék Ma
A Via Nova Ifjúsági Csoport idén is meghirdeti vállalkozásfejlesztő tréninghétvégéjét. A
kezdeményezés 2014-ben indult, azóta évről évre megszervezik a Felvidék más-más pontján.
Az ideinek Gömör „fővárosa”, Rimaszombat ad otthont október 14-15-e között. A rendezvény
fővédnökségét Szlovákia magyarországi nagykövete, Czimbalmosné Molnár Éva vállalta el.

Pozsonyi EU-csúcs: arccal a megoldás(keresés) felé
2016. szeptember 19. – hirek.sk, Felvidék Ma
A múlt pénteki pozsonyi uniós csúcsértekezlettel elkezdődött egy folyamat, amelynek végén
az EU vezetői remélhetőleg valós és megvalósítható megoldásokat tesznek le az asztalra. Ez a
csúcsértekezlet abban tér el sok korábbi hasonlótól, hogy meghatározó befolyása lesz arra,
hogy az európai integráció megmarad-e, avagy lassú vagy gyors leépülésbe kezd - fogalmaz az
uniós csúcsot értékelő közleményében a Magyar Közösség Pártja elnöke, Menyhárt József.

Beszéljünk iskoláink jövőjéről!
2016. szeptember 19. – hirek.sk
A TANDEM nonprofit szervezet, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Magyariskola.sk
portál Beszéljünk iskolánk jövőjéről címmel közös projektet indítottak. A kezdeményezés
célja, hogy nyilvános párbeszéd induljon az iskoláink jövőjéről, s ebbe a párbeszédbe
bevonják a szülőket is.

Magyarok a Duna mögé! - Marosz Diána előítéletekről

A kvótareferendumról tartottak lakossági fórumot Moholon
2016. szeptember 19. – Vajdaság Ma
Az októberi kvótareferendum kapcsán tartottak lakossági fórumot ma este a moholi
Közösségi Házban, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete szervezésében. A

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 20.

Vajdaság

2016. szeptember 19. – hirek.sk
A tősgyökeres budapesti lány, Marosz Diána több mint tíz éve él Zsolnán szlovák férjével és
gyermekeivel. Blogjában – a Sme napilap oldalán – a szlovákok magyarokkal szembeni
előítéletei ellen igyekszik tenni, s úgy véli, saját portánk előtt is volna mit sepregetni. A vele
készült interjú a Magyar Nemzetben jelent meg.
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Vajdaság

rendezvény kezdetén Világos Tibor, a VMSZ községi szervezetének elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, köztük Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Pék Zoltán
köztársasági parlamenti képviselőt és Patyi Lajos tartományi parlamenti képviselőt is, majd
Pék Zoltán beszélt az októberi kvótareferendum jelentőségéről, kiemelve néhány fontos
momentumát annak az előadásnak, amelyet néhány nappal korábban ft. Paskó Csaba kelebiai
plébános, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja Adán, a községháza
dísztermében tartott meg. Kitért Szerbiának és az Európai Uniónak a menekültkérdéshez való
viszonyulására, majd arra kérte az egybegyűlteket, vegyenek részt a kvótareferendumon, és
ikszeljék be a nem válaszlehetőséget.

Lehet leadni a levélszavazatokat
2016. szeptember 19. – Pannon RTV
Mától adhatják le a levélszavazatokat a külképviseleteken az október 2-ai kvótareferendum
kapcsán a magyarországi lakcímmel nem rendelkező külhoni választópolgárok. Sokan
fontosnak tartották, hogy már a reggeli órákban leadják voksukat Magyarország Szabadkai
Főkonzulátusán. Azok a választópolgárok, akik nem saját címükre, hanem a külképviseletekre
kérték a választási levélcsomagot, a szabadkai főkonzulátuson ezt szeptember 19-től
szeptember 30-ig vehetik fel.

Vajdasági kvótakampány

25 hallgató nyert felvételt az idei tanévre a Zrínyi Ilona Szakkollégiumba
2016. szeptember 19. – Kárpátalja, KárpátInfo
A Zrínyi Ilona Kárpátaljai Magyar Szakkollégium 2016-ban is felvételt hirdetett kutatásaikat
kárpátaljai felsőoktatási intézményekben folytató felsőoktatási hallgatók számára. A
pályázatot a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány hirdette meg II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai
Magyar Főiskolával együttműködve a 2016/2017-es tanév 10 hónapjára az Emberi
Erőforrások Minisztériuma támogatásával. A Szakkollégiumra 2016. május–szeptember
között lehetett jelentkezni. Ez idő alatt 26 hallgató nyújtotta be pályázatát, melyből 1 fő
kérelme nem felelt meg a formai követelményeknek.
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Kárpátalja

2016. szeptember 20. – Tóth Péter – Magyar Idők
A magyar állampolgársággal is rendelkező vajdasági magyarok valószínűleg nagy százalékban
nemmel szavaznak majd az október 2-i népszavazáson. A szerb kormányfő továbbra is elveti
fal vagy kerítés építésének lehetőségét, minisztere szerint viszont valamiféle akadályra lenne
szükség, mert egyre több a gazdasági bevándorló.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. szeptember 20-i számában olvasható)
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2016. szeptember 19. – MTI, origo.hu, ATV, hirado.hu, Népszava, karpatalja.ma, Kárpátinfo
Külföldi rendszámú személygépkocsik kárpátaljai tulajdonosai zárták le hétfő délután a CsapZáhony közúti határátkelőhelyet Magyarország irányában, azt követelve az ukrán
hatóságoktól, hogy hosszabbítsák meg a külföldi rendszámú autók jelenleg öt napra
korlátozott ukrajnai tartózkodási idejét. A csapi útlezárás előzménye az volt, hogy külföldön
regisztrált személygépkocsikkal közlekedő mintegy kétszáz kárpátaljai autós múlt pénteken
blokád alá vette az Ungvár-Felsőnémeti ukrán-szlovák határátkelőhelyet tiltakozásul az ellen,
hogy az ukrán vámszabályok szerintük túl rövid időre engedélyezik a külföldi rendszámú
járművek tartózkodását az ország területén. A tüntetőket vasárnap este felkereste Jana
Burianová, Szlovákia ungvári főkonzulja, de nem sikerült a határzár feloldására bírnia őket.

Kárpátalja

Tiltakozó kárpátaljai autósok zárták le a Csap-Záhony határátkelőhelyet
Magyarország irányában

Elindultak a kerékpáros túra résztvevői Kijevből Beregszász felé
2016. szeptember 19. – KárpátInfo
Az őszi fesztivál keretében városunkban lesz két kerékpáros túra végállomása is, amelyek
közül az egyik Kijevben, a másik pedig Budapesten rajtol. Az ukrán fővárosból már elindultak
Beregszász felé a sportolók - olvasható Babják Zoltán, Beregszász polgármesterének közösségi
oldalán. A túrák célja az, hogy hozzájáruljanak a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok
erősítéséhez. A tervek szerint a túrák résztvevői szeptember 23-án, a BeregFest Hazaváró
Fesztivál főszínpada közelében találkoznak. Ekkor a kerékpárosok zászlókat cserélnek a
barátság jegyében.
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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 19. – Kossuth Rádió
Temesvár lesz 2021-ben Európa egyik kulturális fővárosa
Temesvár lesz 2021-ben Európa egyik kulturális fővárosa, miután az uniós szakértőkből álló
nemzetközi zsűri a bánsági város projektjét nyilvánította győztesnek Romániából, nem
mellesleg az őshonos nemzeti közösségek kulturális öröksége elismeréseként. Egyébként a
város helységnévtábláján magyar felirat is van, noha alig 5 százaléknyi a közösség, és a
kulturális fővárosi címre pályázó nagybányaiak is kiírták magyarul is a város nevét, csak a
szintén pályázó Kolozsvár vezetősége ellenzi ezt annak ellenére, hogy ott 16 százaléknyi
magyarság, és több ezer magyar egyetemista tanul a városban.
Székelyföldre látogatnak Hódmezővásárhely érettségi előtt álló diákjai
A Határtalanul program keretében Hódmezővásárhely összes érettségi előtt álló diákja
Székelyföldre látogat. Az első csoport hétfőn indult, összesen mintegy 350 fő utazik a
következő hetekben a körútra. Az alföldi városban hátfőn harangozta be a programot Grezsa
István kormánybiztos.
Megtartotta egyetemi státuszát a Selye János Egyetem
Sikeresen végződött a révkomáromi Selye János Egyetem akkreditációs folyamata. Így a
magyar felsőoktatási intézmény megtartotta egyetemi státuszát.
Felavatták Nagyenyeden a Bethlen Gábor Kollégium felújított épületegyüttesét
Az erdélyi Nagyenyeden szombaton Balog Zoltán miniszter jelenlétében avatták fel a közel
négyszáz éves Bethlen Gábor Kollégium felújított épületegyüttesét, amit az Európai Unió
forrásaiból és a román, valamint a magyar állam támogatásából fedeztek. A magyar kormány
268 millió forintot adott. Az ünnepségen azt hangsúlyozták, hogy a nagyenyedi iskola
épületének tulajdonosa, az Erdélyi Református Egyházkerület és a román többségű
Nagyenyed román többségű önkormányzata példás együttműködésének köszönhető a siker.
Nem ukrán kasszából, a magyar kormány segítségével bővült a görögkatolikus
líceum a kárpátaljai Karácsfalván
Balog Zoltán emberi erőforrások miniszter az erdélyi Nagyenyed után egy kárpátaljai iskola új
létesítményének átadójára utazott a hét végén. Karácsfalván, a Sztojka Sándor
Görögkatolikus Líceum 291 millióforintnyi magyar kormánytámogatást kapott a fejlesztésre.
Lesz repülőtér Székelyföld szívében. A csíkcsicsói létesítményt kisebb gépek
fogadására alakítják ki
Székelyföldi előkészületek egy regionális, személyszállító gépek fogadására alkalmas
repülőtér létrehozására. A csíkcsicsói terepszemlén részt vett Potápi Árpád János
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nemzetpolitikai államtitkár, aki stílszerűen egy kisrepülőgéppel érkezett Borboly Csaba
Hargita megyei tanácselnök társaságában.
Miénk itt a tér mottóval szervezték meg 11. alkalommal Nagybányán a Magyar
Napokat
Miénk itt a tér mottóval szervezték meg 11. alkalommal Nagybányán a Magyar Napokat,
amely Főtér Fesztivál néven került be a köztudatba, és ahol a minőségi szórakozásé és a
kulturális programoké a főszerep. Idén első alkalommal nulladik napot is szerveztek, amikor
is a művészeti kiállításokra helyezték a hangsúlyt, ugyanakkor a nagybányai festőtelep 120
éves évfordulóját is megünnepelték egy háromdimenziós épületvetítéssel. Nagybányán
mintegy 13 ezer magyar él, a város lakosságának alig tíz százaléka. Ők és a környékbeliek
három napon át belakták a város régi főterét.
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