Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
Potápi: „a Brüsszelnek adott magyar válaszra” Szlovákia is hivatkozhat
2016. szeptember 21. – ujszo.com, MTI, Felvidék Ma, hirek.sk, hirado.hu, Magyar Idők,
kormany.hu
Az októberi kvótareferendumon Brüsszelnek adandó magyar válasz Szlovákiának is rendkívül
fontos hivatkozási alap lesz - jelentette ki Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség
nemzetpolitikai államtitkára szerdán Pozsonyban azon a sajtótájékoztatón, amelyet Menyhárt
Józseffel, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökével közösen tartottak a párt
központjában. A két politikus a sajtótájékoztatón elmondta: az MKP-ban lezajlott tisztújítás
óta eltelt száz nap alkalmából tartott találkozón a párt közeljövőbeli terveiről,
nemzetpolitikáról, illetve aktuálpolitikai kérdésekről, köztük a kvótareferendum ügyéről is
beszéltek.

Rendőrség: nem sértett törvényt a Beatrice koncertje

Kiválaszották Háromszék hét csodáját, amelyekkel a régiót népszerűsítik
2016. szeptember 21. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
A Büdös-hegy és környéke, a csernátoni Damokos Gyula kúria – Haszmann Pál Múzeum, a
gelencei Szent Imre műemlék templom, a kovászna-kommandói keskeny nyomtávú erdei
vasút és a rajta közlekedő gőzmozdony, a nagyajtai unitárius műemléktemplom, a Rétyi nyír
és a Vargyasi-szoros lett Háromszék 7 csodája. A Kovászna Megye Turizmusárt Egyesület, a
Kovászna megyei önkormányzat, valamint a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
által szervezett Háromszéki Turisztika Napok kiemelt rendezvényeként kedden mutatták be a
nagyközönségnek az olaszteleki Daniel-kastélyban a 43 javaslat közül kiválasztott hét csodát.
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2016. szeptember 21. – Krónika, transindex.ro
Egyetlen törvényt sem sértett a magyarországi Beatrice együttesnek a Kolozsvári Magyar
Napok alkalmából a város Fő terén megtartott koncertje – nyilatkozta a Mediafax
hírügynökségnek szerdán Carmen Jucan, a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. A
rendőrség a sajtóban megjelentek alapján hivatalból indított eljárást amiatt, hogy a Nagy
Feró és zenekara által előadott XX. század című dal alatt Hitlert, Lenint, valamint az Iszlám
Állam tagjait ábrázoló felvételek voltak láthatóak. A Mediafax értesülései szerint a rendőrség
és az ügyészség is megvizsgálta a koncerten készült felvételeket, lefordították a XX. század
című dal szövegét, hogy kontextusában tudják értelmezni a látottakat-hallottakat. Carmen
Jucan rendőrségi szóvivő tájékoztatása szerint végül arra a következtetésre jutottak, hogy
nem történt bűncselekmény, így a vizsgálatot nem folytatják. A kiszivárgott információk
szerint a döntés meghozatalakor a 2002/31-es számú sürgősségi kormányrendelet 4.
cikkelyét is szem előtt tartották, ami szerint nem jelent bűncselekményt a fasiszta, rasszista,
xenofób jelképek használata, amennyiben az a művészet érdekében történik.
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2016. szeptember 21. – Krónika
Hargita megyében volt a legalacsonyabb a júniusi átlagbér, az országos átlagnál pedig
mindössze három erdélyi megye teljesített jobban – derül ki az Országos Statisztikai Intézet
(INS) által szerdán nyilvánosságra hozott adatsorokból. A statisztikai intézet adatai szerint a
legkisebb fizetéseket idén júniusban Hargita (1480 lej) és Teleorman megyében (1494 lej)
jegyezték – ez alig magasabb a bukaresti átlagfizetés felénél. Az országos átlagbér a tavalyi év
hetedik hónapjához képest 14,3 százalékkal nőtt, és az ország egyetlen megyéjében sem
jegyeztek csökkenést – közölte a statisztikai intézet.

Erdély

Hargita megyében volt a legalacsonyabb az átlagbér júniusban

Gyűjtést hirdettek az atyhai templom újjáépítése érdekében
2016. szeptember 21. – Krónika, szekelyhon.ro, maszol.ro
Gyűjtést hirdet a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a székelyföldi Atyha település leégett római
katolikus templomának újjáépítésére. Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke pedig arra kérte a
magyarországi önkormányzatokat, ők is nyújtsanak anyagi segítséget. A székelyföldi Atyha
római katolikus temploma hétfőre virradóra égett le villámcsapás miatt. Támogatni fogja a
Hargita megyei önkormányzat is az atyhai templom újraépítését – közölte Borboly Csaba, a
megyei tanács elnöke, miután terepszemlén vett részt az önkormányzat tanácsosaival.

Megsértődött a váradi RMDSZ: a néppárttal tárgyalt a PNL
2016. szeptember 21. – Krónika, Bihari Napló
Sérelmezi az RMDSZ Nagyváradon, hogy a megyeszékhely liberális városvezetése az Erdélyi
Magyar Néppárttal (EMNP) egyeztetett arról, hogy az önkormányzat kiket delegáljon a helyi
tanintézetek vezetőtanácsába – közölte az Erdon.ro. A hírportálnak Huszár István, az
RMDSZ-frakció vezetője nyilatkozott, aki elmondta: az érintett iskoláktól kapták azt az
információt, hogy a Nemzeti Liberális Párt (PNL) képviselői az EMNP-vel, konkrétan
Csomortányi Istvánnal, a párt megyei elnökével tárgyaltak a magyar iskolák
vezetőtanácsainak önkormányzat jelölte tagjairól. Huszár István leszögezte: a magyarság
megosztási kísérleteként értékelte a városvezetésnek ezt az eljárását.

Csoma Botond bejelentette, indul a parlamenti választásokon
2016. szeptember 21. – transindex.ro
Indul a parlamenti választásokon egy képviselői mandátumárt Csoma Botond, az RMDSZ
Kolozs megyei szervezetének elnöke, kolozsvári tanácsos. Csoma szerdán, egy
sajtótájékoztatón jelentette be hivatalosan indulását. Kolozs megyében az RMDSZ két
képviselői hely megszerzésében reménykedhet, az első hely biztos befutó, a második billegő
helynek számít. A képviselői helyekre összesen 10 képviselőjelöltet kell megneveznie a
szövetségnek. Kolozs megyében nem kell erős versenyre számítani, hiszen Csomán kívül csak
Hegedüs Csilla nyújtotta be a jelentkezéshez szükséges iratcsomóját. Hegedüs pedig
korábban egyértelművé tette, hogy a második helyet pályázza meg, mert szerinte az első hely
a megyei szervezet elnökét illeti meg. A Kolozs megyei RMDSZ küldöttei pénteken tartanak
rangsoroló ülést, ahol véglegesítik a jelöltek sorrendjét a listán.
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2016. szeptember 21. – transindex.ro, maszol.ro
Az október 2-i magyarországi kvótanépszavazáson való részvételre buzdít a Társadalmi
erőszakra készül az Európai Unió, amelyet elutasítunk! című közleményében a Magyar
Polgári Párt. A közlemény szerint "nincsenek határon inneni és túli magyar ügyek, csak közös
magyar ügyek vannak", a népszavazás pedig "olyan ügy, amelynek a magyar állam, a
magyarországi társadalom és a kárpát-medencei magyar közösségek egyidejűleg részesei". "A
székelyek mindig védték Magyarország és ezáltal Európa határait. Most is ezt fogjuk tenni!" áll a szövegben. A közlemény kijelenti: "adjunk egységes, határozott választ azoknak, akik
megkérdőjelezik egy nemzet saját döntéseihez való jogát. (...) Védjük meg kultúránkat,
családjainkat és hagyományainkat! Üzenjünk Erdélyből, hogy Brüsszel is megértse - kiállunk
Magyarország mellett - NEM kérünk az erőszakból!" - írják.

Erdély

MPP a kvótanépszavazásról: "társadalmi erőszakra készül az Európai Unió,
amelyet elutasítunk!”

Hátrányos helyzetű, tehetséges diákokat támogatnak
2016. szeptember 21. – szekelyhon.ro
Az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő megbízásából a Székelyföldi Tehetségsegítő Tanács
(SzTT) nyílt pályázatot hirdet a romániai magyar nyelvű oktatásban résztvevő, kiemelkedően
tehetséges, szociálisan hátrányos helyzetű tanulók támogatására – tájékoztat közleményben
az SzTT. Mint írják, a pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 5 millió 800
ezer forint, az ösztöndíj mértéke százezer forintnak megfelelő lej/fő a 2016/2017-es tanévre.
A vissza nem térítendő támogatás folyósítása egyszeri banki átutalással történik.

Borboly is szavazásra buzdít
2016. szeptember 21. – szekelyhon.ro
Az október 2-ai kvótareferendumról szóló népszavazáson való részvételre buzdítja a csíki
térség magyar állampolgársággal rendelkező lakosait az RMDSZ Csíki Területi Szervezete –
jelentette ki Borboly Csaba területi elnök szerdán. „Részt kell vennünk a népszavazáson,
hiszen nagyon fontos, hogy a magyar állampolgárok itt is kifejtsék véleményüket abban a
kérdésben, amely hosszú távon meghatározza a mi sorsunkat is” – fogalmazott Borboly.
Hozzátette, ez történelmi jelentőségű esemény, hiszen nemcsak az anyaország, hanem egész
közép-kelet Európa sorsát befolyásolhatja.

Kevesebb mint hétezren akarnak levélben szavazni a parlamenti választásokon
2016. szeptember 21. – transindex.ro, MTI
Mindössze 6937 külföldön élő román állampolgár igényelte azt, hogy levélben adhassa le
szavazatát a december 11-i parlamenti választásokon - közölte az állandó választási hatóság
(AEP) szerdán. Az április elsején kezdődött regisztrációs időszak szeptember 14-én járt le. A
külföldi választási névjegyzékbe csaknem tízezren iratkoztak be, közülük 2700-an azért, hogy
lakóhelyükhöz közelebb lévő választókörzet megszervezését kérjék. A tízezer "önkéntesen"
regisztrált román állampolgár mellett az AEP hivatalból további 600 ezer névvel egészítette ki
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Székely zászló nélkül a főtér
2016. szeptember 22. – Krónika
Végleges és jogerős határozatban erősítette meg a marosvásárhelyi ítélőtábla, hogy
Csíkszeredában, a Szabadság téren nem loboghat a székely zászló. A per tárgyát képező
lobogó korábban a Márton Áron-szoborcsoport helyén állt. A lobogónak egyébként korábban
már új helyszínt kerestek, a tér másik felében zászlórudat is állítottak, de a június 3-ai
felvonáskor a rendőrség a zászlót levette.

Erdély

a külföldi névjegyzéket, azoknak az adataival, akiknek a román útlevelében külföldi állandó
lakhely szerepel.

Nem kérnek Biró Zsoltból Udvarhelyszéken
2016. szeptember 22. – Krónika
Tizenöt udvarhelyszéki RMDSZ-es polgármester írta alá azt a beadványt, melyben leszögezik:
nem értenek egyet azzal, hogy Biró Zsolt, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnöke befutó helyet
kapott a szövetség udvarhelyszéki képviselőjelölt-listáján. Az elöljárók azt kérik az RMDSZ
csúcsvezetésétől, hogy változtassa meg a két politikai alakulat együttműködése következtében
a megkérdezésük nélkül bejelentett döntést.

Márciusban folytatódik az erdélyi program

Felvidék

2016. szeptember 21. – Magyar Idők
Bár csak a napokban fejeződött be a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány harmadik,
egyhetes ifjúsági kirándulása, a szervezők már közölték, hogy a Határtalan Erdély program
jövő márciusban folytatódik. Petri László kuratóriumi titkár a Magyar Időknek elmondta,
hogy az alapítvány idén november 10. és 13. között tart még egy szemléletformáló és
kommunikációs képzést Budapesten, ahová az összes támogatottat elhívják. – Ami pedig a
most befejeződött erdélyi kirándulást illeti, hét fővárosi és vidéki iskola 16–18 éves diákjai
vehettek részt rajta. Olyan fiatalok, akik még egyáltalán nem voltak Erdélyben, vagy ha igen,
akkor nem az elmúlt nyolc évben, és a tanulásban jeleskednek – tette hozzá.

Rábólintott a kormány a szlovák–magyar határmódosításra
2016. szeptember 21. – ujszo.com, hirek.sk
Megváltozik a Szlovákia és Magyarország közötti államhatár annak a törvénynek
köszönhetően, melyet ma fogadott el a kormány. A kormány a határmódosítást szerdán
fogadta el, de azt még a parlamentnek is jóvá kell hagynia. A törvény akkor lép életbe, ha a
képviselők elfogadják a Magyarország és Szlovákia között Amszterdamban megkötött
szerződést is, mely a határokról szól. A határmódosítás az Ipoly folyón végzett
vízgazdálkodási módosításokkal függ össze: a határt az új folyómeder alapján kell módosítani,
és kompenzálni kell a módosítás során elvesztett területeket. Az új szerződés lényege, hogy az
eddig a vízfolyással változó határokat statikussá változtassák: vagyis a határ függetlenné
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Felvidék

váljon a vízfolyamok természetes mozgásától. A szerződés 1:1 arányú területcserével is jár. A
csere során összehangolják a vízgazdálkodási és építési munkálatokat.

Felmérés: bejutna a parlamentbe a KDH
2016. szeptember 21. – ujszo.com, hirek.sk, bumm.sk
Ha a parlamenti választásokat ezen a hétvégén tartanák, a Smer 27,7 százalékot kapna –
derül ki a FOCUS felméréséből, mely szeptember 8-14 között készült, 1009 ember
lekérdezésével. A második helyen az SaS végezne, 13,5 százalékkal. Őket az SNS követi 12,6
százalékkal, majd Kotleba pártja, az ĽSNS 8,3 százalékkal. Az OľaNO-NOVA 8,2, a Híd 7,7,
Boris Kollár pártja pedig 6,8 százalékot kapna. A felmérés szerint a parlamentbe jutna a KDH
is, kerek hat százalékkal. A FOCUS 3,6 százalékot mért az MKP-nak és 1,4 százalékot a
Sieťnek.

Az oktatásban is az önkormányzatiság felé kell haladnunk
2016. szeptember 21. – Felvidék Ma
Megalakult a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális szakbizottsága. A szakmai tanács
elnöke, Kiss Beáta Lévára hívta össze az alakuló ülést, ahol több szakmai kérdést is
megvitattak a járási elnökségek által delegált tagok és szakemberek. Az ülés után Kiss Beátát
faggatta a Felvidék Ma.

Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek a hétköznapokban
2016. szeptember 21. – Felvidék Ma
„Közgazdasági és pénzügyi alapismeretek a hétköznapokban” címmel új képzési formát
indított tavasszal Királyhelmecen a Lorántffy Zsuzsanna a Bodrogköz Fejlesztéséért Társulás
a Bodrogközi Magyar Közösség Házában. A sorozat Prof. dr. Csath Magdolna egyetemi tanár
szakmai irányításával valósul meg.

Varga Lajos: Beszéljünk iskolánk jövőjéről! - beszéljünk!
2016. szeptember 21. – 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 a szülők bevonásával nyilvános párbeszéd induljon az iskoláink jövőjéről. A
kezdeményezést csak üdvözölni lehet, hiszen időszerű, sőt évtizedek óta létező és máig
nagyon sok a megválaszolatlanul hagyott kérdés.

Külképviseleti irodát nyitott Pozsonyban az MVM-csoport
2016. szeptember 21. – hirek.sk, bumm.sk, MTI
Közép-kelet-európai szerepvállalásának erősítése céljából külképviseleti irodát nyitott
Pozsonyban a MVM Magyar Villamos Művek Zrt. - tájékoztatta a vállalat sajtóosztálya
szerdán az MTI-t. A belvárosban, a magyar üzleti központban helyet kapott külképviselet
megnyitása a társaságcsoport új stratégiájának része - közölte az MVM. A társaság sokkal
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aktívabb kíván lenni nemzetközi szinten, ezért erősíti jelenlétét Szlovákiában is. Csiba Péter, a
zrt. elnök-vezérigazgatója a megnyitón rámutatott: a szlovák energetikai cégekkel, illetve a
kormányzati szervekkel való kapcsolatépítésre szolgáló irodának az új üzleti kapcsolatok
feltérképezése és kiépítése mellett az is feladata lesz, hogy képviselje az MVM stratégiai
érdekeit és értékeit a helyi szakmai fórumokon.

A Híd módosító javaslatai alapján könnyít a vállalkozók adóterhein a kormány

Vajdaság

2016. szeptember 21. – bumm.sk
A Hídnak sikerült meggyőznie koalíciós partnerit, hogy a tervezett 15 százalékos osztalékadó
mértékét 7 százalékra csökkentse. Ezzel párhuzamosan meg fogják szüntetni a 14 százalékos
egészségbiztosítási járulékot, melyet a nyereségből kellett eddig fizetni. Az egyéni vállalkozók
terhein pedig úgy könnyítenek, hogy az adómentes fix költséget a bevétel 40 százalékáról 60ra emelik, annak maximális mértékét az eddigi 5040-ről 20 ezer euróra növelik. A Híd
gazdasági programjának célkitűzései között szerepelt a vállalkozók járulékainak csökkentése,
a vállalkozói környezet javítása.

Megnyílt a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Karának zombori
felsőfokú ápolóképzője
2016. szeptember 21. – Vajdaság Ma
Alig több, mint két éve kezdődtek az illetékesek közötti tárgyalások arról, hogy a Pécsi
Tudományegyetem Egészségtudományi Kara Zomborban, részben innen eredő
indítványozásra, kihelyezett ápolóképzési felsőoktatási campust létesítsen. Helyszínként a
Magyar Polgári Kaszinót jelölték meg a felek, ahhoz azonban, hogy a másfél évszázados
épület alkalmassá váljon egy ilyen intézmény befogadására, teljes átépítésre, illetve
hozzáépítésre volt szükség.

A kvótareferendumon való részvételre buzdít az MPSZ
2016. szeptember 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV
Az októberi kvótareferendumon való részvételre és a nem válaszlehetőség megjelölésére
buzdít a Magyar Polgári Szövetség – jelentette ki a párt mai sajtótájékoztatóján Rácz Szabó
László, az MPSZ elnöke, aki szerint a referendum olyasmiben erősíti meg a Magyar
Országgyűlést, aminek a lehetősége már rendelkezésére áll.

VMSZ: Az MM hallgatása a legfontosabb kérdésben
2016. szeptember 21. – Vajdaság Ma
A Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának – azt követően, hogy 2010-ben
megtörtént a nemzet közjogi értelemben vett egyesítése – feladatai közé tartozik ,,a Kárpátmedencében és a diaszpórában működő magyar politikai, egyházi és civil szervezetekkel való
kapcsolattartás”, ilyen szempontból a dolgok rendje, hogy Pánczél Károly, a bizottság elnöke
fogadta a Magyar Mozgalom civil szervezet képviselőit.
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Vajdaság

Budapesten tárgyalt a Magyar Mozgalom küldöttsége
2016. szeptember 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás bizottságának elnöke fogadta a Magyar
Mozgalom két társelnökét. A megbeszélésről a MM közleményben számolt be. Pánczél
Károly, a Magyar Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának elnöke a Magyar
Mozgalom kezdeményezésére szeptember 19-én hivatalában fogadta Korhecz Tamást és
Kókai Pétert, a szervezet két társelnökét. A több mint egy órás, tartalmas megbeszélés során a
Mozgalom képviselői ismertették vendéglátójukkal az áprilisi választások óta eltelt időszak
történéseit, az MM tevékenységét a Tartományi Képviselőházban, illetve a helyi
önkormányzatokban, valamint álláspontját az időszerű vajdasági magyar, vajdasági és
szerbiai politikai kérdésekben.

Hallgatás a legfontosabb kérdésben – a VMSZ közleménye
2016. szeptember 21. – Pannon RTV
Hallgatás a legfontosabb kérdésben címmel adott ki közleményt Bús Ottó, a Vajdasági
Magyar Szövetség elnökségi tagja és Intéző Bizottságának elnöke a Magyar Mozgalom civil
szervezet képviselőinek a Magyar Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottságánál tett
látogatása kapcsán. A VMSZ Intéző Bizottságának elnöke azt írta: a Vajdasági Magyar
Szövetség sajnálattal veszi tudomásul, hogy miközben Magyarország Kormánya és a Fidesz–
KDNP azért dolgozik, hogy október 2-án meglegyen a kellő számú szavazat és legyen
lehetőség arra, hogy a brüsszeli döntéshozók a józan ész és a nemzetállamok tisztelete
mentén kezeljék a migránsválságot, addig a Magyar Mozgalom ebben a kérdésben
„többismeretlenes egyenletről” beszél.

Bácsföldváron is tartott lakossági fórumot a VMSZ
2016. szeptember 21. – Pannon RTV
Kedden a bácsföldvári Újfalusi Klub adott otthont annak a VMSZ szervezésében megtartott
lakossági fórumnak, amelynek a témája a migrációs válság volt, ezen dr. Molnár Viktor, a
VMSZ óbecsei szervezetének az elnöke, Ágoston András, a VMDP korábbi elnöke, Patyi Lajos
tartományi képviselő, valamint Fehér László, a VMSZ Intézőbizottságának a tagja beszélt a
migrációs válság okairól és következményeiről, az iszlám térhódításáról és az október 2-i
kvótareferendum tétjéről. A felszólalok elmondása szerint annak, aki szavazati joggal
rendelkezik, támogatnia kell a magyar kormány törekvését.

Kishegyesen kampányolt a VMSZ
2016. szeptember 21. – Pannon RTV
Meghosszabbított munkaidőben fogadják a szabadkai magyar főkonzulátus munkatársai a
levélszavazatukat leadni kívánókat 7 óra 30 perctől 18 óráig. Dr. Babity János, Magyarország
szabadkai főkonzulja Kishegyesen tartott előadást a szavazólapok helyes kitöltéséről és egyéb
technikai tudnivalókról. A körút célja, hogy tájékoztassák a szavazópolgárokat a technikai
tudnivalókról a népszavazást illetően, hogy mindenki élhessen demokratikus jogával és
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„Rajtunk is múlik a népszavazás érvényessége...” – Bocskor Andrea EP-képviselő
gondolatai a kvótaszavazásról
2016. szeptember 21. – Kárpátalja
Az október másodikai népszavazás Európa, azon belül Magyarország és az egész magyar
nemzet jövőjéről szól. Látva a mostanában Nyugat-Európában zajló eseményeket, szerintem
mindenki, aki nyitott szemmel jár, észreveheti, hogy veszélybe kerültek korábbi európai
értékeink, a biztonság és az a keresztény kultúra, amelyben felnőttünk. A nemzetek Európája
és gyermekeink jövője forog kockán – mondja Bocskor Andrea, az Európai Parlament
kárpátaljai képviselője, akit telefonon Strasbourgban értünk el, a parlament plenáris ülésének
szünetében.

Kárpátalja

határidőn belül, érvényesen szavazhasson – emelte ki Babity János, Magyarország szabadkai
főkonzulja.

Kárpátalján is elkezdődik a kvótanépszavazás
2016. szeptember 21. – Kárpátalja
A választópolgárok az általuk megjelölt külképviseletre kapták meg a választási
levélcsomagjukat, amelyek szeptember 19-től átvehetők Magyarország Ungvári
Főkonzulátusán és Beregszászi Konzulátusán. A 2014-es választások előtt már regisztrált
kárpátaljai választók többsége is valamelyik magyar külképviseletre (konzulátusra) kérte a
szavazólapot tartalmazó levélcsomagot, így amennyiben nem kérték a módosítást, ugyanarra
a külképviseletre fogják kapni a szavazási levélcsomagot a Nemzeti Választási Irodától most
is. A Magyarországon állandó lakcímmel nem rendelkező magyar állampolgárok
levélszavazattal történő szavazásának lebonyolításáról Buhajla József ungvári magyar
főkonzult kérdezte a Kárpátalja riportere.

Nemzetközi egészségügyi konferencia Visken
2016. szeptember 21. – Kárpátalja
Szeptember 16–18. között Visk adott otthont a VI. Novák Endre Napok elnevezésű
nemzetközi egészségügyi konferenciának. A rendezvényre közel 220 egészségügyben dolgozó
érkezett az egész Kárpát-medencéből. A háromnapos találkozó szombati napján ünnepélyes
megnyitóval vette kezdetét a rendezvény, melyen dr. Csík Adalbert-Ferenc, a Kárpátaljai
Magyar Egészségügyi Dolgozók Társaságának (KMEDT) elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket.
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2016. szeptember 21. – Népújság
Szeptember 17-én a dobronaki kultúrházban került sor a muravidéki kollégium
zárórendezvényére, melyen a Lakiteleki Népfőiskola Alapítvány munkatársai az elmúlt
félévben a Muravidéken végzett értékfeltáró munka eredményeit mutatták be. Az értékfeltáró
kollégiumban 27 egyetemi hallgató és kilenc csoportvezető tanár a Muravidéki Magyar
Önkormányzati Nemzeti Közösség segítségével a Muravidék harminc településére látogatott
el és töltetett ki 245 kérdőívet, majd a kérdőívek feldolgozására, mélyinterjúk készítésére
került sor.

Muravidék

Muravidéki értékfeltáró kollégium

Nagyobb önállóság és bekapcsolódás a Szlovén RTV műsoraiba
2016. szeptember 21. – Népújság
Múlt csütörtökön a Magyar Nemzeti Közösség Rádió- és Tévéműsorainak Programbizottsága
10. rendes ülésén a Szlovén RTV-nek a bizottság javaslatait is már tartalmazó fejlesztési
stratégiáját vitatták meg ismét, valamint meghallgatták a magyar nyelvű rádió- és
tévéműsorok program- és gyártási tervének megvalósításáról szóló beszámolót. Elmaradások
szinte nincsenek, viszont javaslatok Ljubljanából érkeztek arra vonatkozóan, hogy a
szerkesztőség kapcsolódjon be a szlovén tévé tematikus műsorainak készítésébe.

Közösen

Széchenyi megemlékezés Bécsben
2016. szeptember 21. – volksgruppen.orf.at
Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából kedden, Magyarország
nagykövetségének szervezésében megkoszorúzták a „legnagyobb magyar“ bécsi szülőházát a
Herrengasse 5. szám alatt. Ezt követően a bécsi magyar nagykövetségen egy ünnepi
megemlékezésre is sor került. A Széchenyi Alapítvány elnöke Buday Miklós a jubileumi
megemlékezésen elmondta: Széchenyi az életműve alapján érdemelte ki a legnagyobb
tiszteletet, hiszen egész életben Magyarország felemelkedésén munkálkodott. Az elnök
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Őrvidék

2016. szeptember 21. - Népújság
A közösség fogalma számomra nemcsak frázis, hanem ténylegesen is a közösség
megerősítésében látom a legfontosabb feladatomat. Ennek természetesen többféle formája
van. A hétvégén megrendezett Nemzeti Vágta központi budapesti rendezvénye a Zala György
által alkotott szobrok körül is egyike volt ezeknek, hiszen azon felül, hogy Lendva és a
Muravidék kiváló reklámot kapott, a lovasok és kísérőik felejthetetlen élmény részesei lettek,
a muravidéki sátor a korzó harmadik helyezését érte el, a szlovén lovas (igen, ez is fontos!)
megnyerte a nemzetközi futamot, s a Budapestre látogató muravidékiek pedig (ebben
elsősorban a völgyifaluiak és a hosszúfaluiak jeleskedtek) nemcsak a szervezőket, hanem a
sajtót és főleg a szervezőket is lenyűgözték.

9

hangsúlyozta, hogy méltán lett 2014 tavaszán Széchenyi szellemi hagyatéka hungarikum,
hiszen cselekvő hazaszeretete minden magyar számára példaértékű.

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 21.

10

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 21. – Kossuth Rádió
Pozsonyban megnyílt az első magyar szakkollégium. A 15 bentlakó egyetemista
például Öllős Lászlótól is tanulhat
Megnyitotta kapuit a Pozsonyi Szakkollégium, a Felvidék első ilye magyar intézménye. A
Szlovákiában egyedülálló intézmény létrehozását 25 millió forinttal támogatta a
nemzetpolitikai államtitkárság, amelynek vezetője Potápi Árpád János részt vett a pozsonyi
megnyitóünnepségen.
Magyar élet a diaszpórában – Kufstein Konferencia Felsőpulyán
Új migránsok Európában - magyar migráció az Európai Unió tagországaiban címmel
rendezte meg az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
Felsőpulyán azt a hagyományos kétévenkénti nemzetközi tanácskozást, amelyet az alapítás
helyéről Kufstein konferencia néven emleget a diaszpóra magyarsága. A múlt hét végén
tartott idei tanácskozás azt a kérdést állította középpontba, hogy mi a válaszuk a nyugateurópai magyaroknak, valamint maguknak a kint munkát vállaló magyar közösségeknek a
mobilitással járó kihívásokra. Sikerült-e őket bevonni a hagyományos szervezetek
közösségébe, s ha igen, miként? Egyáltalán részt akarnak-e venni a kinti magyar életvben.
Erről szólt a házigazda, az ausztriai magyar szervezetek elnökének, Hollós Józsefnek az
előadása is. Cservenka Judit beszélgetett vele.
Lovas kultúra Böjte Csaba árváinál. A csíkszentsimoni otthon gazdaságában
lovarda épül
A dévai Szent Ferenc Alapítvány a gyermekek életre nevelésében, szakmai oktatásában
példamutató. Csíkszentsimonban például a falusi életre készítik fel. A magyar állam
támogatásával a gazdaság egy fedett lovardával bővül.
20 évvel ezelőtt a III. Magyar Református Világtalálkozón avatták fel a Lorántffy
Zsuzsanna Református Egyházi Központot Nagyváradon
20 évvel ezelőtt a III. Magyar Református Világtalálkozón avatták fel a Lorántffy Zsuzsanna
Református Egyházi Központot Nagyváradon. A központ annak idején két év alatt épült fel.
Változatos lehetőségeivel, előadások, tanácskozások megtartásával, a szálláshelyek kiadásával
fellendítette az egyházközség életét és anyagi helyzetét. A Határok nélkül nagyváradi
munkatársa a Nagyvárad-Olaszi Református Egyházközség lelkipásztorával, Veres Kovács
Attilával idézi fel a kezdetet.
Nemzetközi, de inkább magyar-magyar rádióamatőr találkozót tartottak a múlt
hétvégén Debrecenben
Nemzetközi, de inkább magyar-magyar rádióamatőr találkozót tartottak a múlt hétvégén
Debrecenben, sorrendben a huszonnegyediket. Az eseményre mintegy 350 résztvevő érkezett
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itthonról és otthonról: Erdélyből, a Felvidékről, a Vajdaságból, Kárpátaljáról, valamint
Nyugatról: Svédországból, az Egyesült Államokból és Franciaországból. Ma a skype, a
facebook a népszerű, de a vasfüggöny idején - sokszor illegálisan - csak a rádióamatőrök
tudtak egymással kapcsolatba lépni, és barátságokat kötni ismeretlenül is. Már csak ezért sem
véletlen, hogy ez volt a 24-ik találkozó.
Tizenegyedszer tartottak falunapot a Felső-Bega menti Igazfalván
Egy bánsági magyar falunappal zárjuk műsorunkat. A Felső-Bega menti Igazfalván
tizenegyedszer tartották. Voltak koncertek, néptánc-bemutatók, pörköltfőző verseny,
könyvbemutató, töklámpás- és madárijesztő vetélkedő, és felavatták a felújított
kultúrotthont. De a falunapnak a testvértelepülések találkozója adott igazi rangot, és
folytatódott egy három éve kezdődött hagyomány:minden évben egy testvértelepülés, idén
Makó, faragott kapuját avatják fel a református templomot körülvevő parkban.
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