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Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Belgrádban: Nem zárható ki a tavalyihoz hasonló kihívás a balkáni 
útvonalon 
2016. szeptember 5. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Idők, Magyar Hírlap, Vajdasági 

RTV, Origo, Index, 444.hu, 888.hu, maszol.ro, PestiSrácok, Népszava, Népszabadság 

Orbán Viktor miniszterelnök nem zárja ki, hogy idén ősszel a tavalyihoz hasonló kihívásokkal 

kell majd szembenézni a balkáni migrációs útvonalon. "Fel kell készülnünk egy nehéz őszre 

is" - fogalmazott a kormányfő hétfőn Belgrádban, miután tárgyalt Aleksandar Vučić szerb 

miniszterelnökkel. Orbán Viktor a közös sajtótájékoztatón a Törökország és az Európai Unió 

közötti megállapodás törékeny mivoltával magyarázta, hogy szerinte nem zárható ki egy 

tavalyihoz hasonló helyzet a balkáni migrációs útvonalon. Azt is kiemelte, hogy a Szerbiában 

élő magyarok nem egyszerűen csak fair, hanem nagyvonalú politikát élvezhetnek, és a magyar 

kormány is arra törekszik, hogy a Magyarországon élő szerbekkel szintén nagyvonalú legyen. 

 

A gazdaságfejlesztés a legfontosabb feladata a lendvai főkonzulátusnak 
2016. szeptember 5. – MTI, Híradó.hu, Kormany.hu, Magyar Hírlap 

A gazdaság fejlesztése lesz a legfontosabb feladata, missziója a lendvai főkonzulátusnak - 

mondta Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) 

gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára a muravidéki Lendván hétfőn, a főkonzulátus 

ünnepélyes megnyitóján. Az államtitkár kiemelte, hogy az elmúlt években szép eredményeket 

értek el a régióban. Több új határkeresztező úttal kapcsolták össze Szlovéniát és 

Magyarországot, és több olyan beruházást hoztak létre, amelyek a régió felemelkedését 

segítették. Mint mondta, "soha nem látott léptékű fejlesztések előkészítése zajlik jelenleg is, 

amelyek lebonyolításában számítanak a főkonzulátusra és szlovén barátaikra". Az államtitkár 

jelezte, hogy folytatják az infrastrukturális fejlesztéseket: az M70-es autópálya bővítését és 

újabb határkeresztező utak megépítését. 

 

Kibővült a rozsnyói magyar óvoda 
2016. szeptember 5. – Nemzeti Regiszter, Felvidék.ma, Hírek.sk 

Dr. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár köszöntötte a rozsnyói Fábry 

Zoltán Óvoda, Alapiskola és Szakközépiskola évnyitóján a magyar diákokat, ahol felavatták a 

kibővült óvoda létesítményeit is. A helyettes államtitkár ünnepi beszédében a Magyar 

Kormány nagyrabecsülését tolmácsolta a rozsnyói magyar szülőknek, hogy magyar 

anyanyelvű nevelési intézménybe íratták gyermekeiket, és köszönetet mondott a rozsnyói 

magyar pedagógusoknak, akik nem adták fel és kiharcolták, hogy ma az új magyar óvodai 

helyszínen, nagyobb számú csoporttal kezdődhessen meg az új nevelési év. Örömét fejezte ki 

ugyanakkor, hogy a Nemzetpolitikai Államtitkárság hozzájárulhatott a kitűzött cél 

megvalósításához. 
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24032/Orban-Belgradban-Nem-zarhato-ki-a-tavalyihoz-hasonlo-kihivas-a-balkani-utvonalon.html
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/24032/Orban-Belgradban-Nem-zarhato-ki-a-tavalyihoz-hasonlo-kihivas-a-balkani-utvonalon.html
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http://www.nemzetiregiszter.hu/kibovult-a-rozsnyoi-magyar-ovoda


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 6. 
2 

Híd és MKP: még nincs összeborulás 
2016. szeptember 6. – Új Szó 

A márciusi találkozó, melynek akkor még az időpontját is kitűzték, azután esett kútba, hogy a 

Híd koalícióra lépett a Smerrel és az SNS-szel. Az MKP számára ez „aggályos, értékrendjével 

összeegyeztethetetlen” volt, így nem mentek el a tárgyalásra – a Híd ugyanakkor csalódásként 

értékelte a tárgyalás elmaradását. Az MKP-ban azóta lezajlott a tisztújítás, az új elnök 

Menyhárt József lett. A párt hivatalos kommunikációja az utóbbi hónapokban sokat vesztett 

éléből a Híddal kapcsolatban. A találkozóra, melyet egyik fél sem zárt ki teljesen, azóta 

mégsem került sor. Gál Gábor, a Híd frakcióvezetője a Sme napilapnak hétfőn azt nyilatkozta, 

választóik és az MKP szavazói is elvárják, hogy működjenek együtt és kommunikáljanak – 

ráadásul lenne is miről beszélni, legyen szó a regionális választásokról vagy az oktatás 

finanszírozásáról.  

 

„Átigazolását” lebegteti Victor Ponta 
2016. szeptember 5. – Krónika, maszol.ro 

Meglebegtette távozásának lehetőségét a Szociáldemokrata Pártból (PSD) Victor Ponta 

korábbi pártelnök, volt miniszterelnök. A politikus vasárnap este az Antena 3 hírtelevízióban 

arról beszélt: Liviu Dragnea jelenlegi PSD-elnökön múlik, hogy átigazol-e az Egyesült 

Románia Pártba (PRU), amelynek létrejötténél bábáskodott. „Ez az edző döntése. Együtt 

hozzuk meg a döntéseket, és bármikor kölcsönadhat. Ha van egy olyan játékosa, akinek nincs 

helye a csapatban, ahelyett, hogy a kispadon vagy a lelátón tartaná, jobban teszi, ha engedi 

egy másik csapatnál játszani, és akkor tér vissza, amikor szüksége lesz rá” – fogalmazott 

Ponta. Arra a kérdésre, mi történik, ha a PSD vezetése úgy dönt, átengedik a PRU-nak, annyit 

válaszolt: tárgyalnak róla. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a december 11-i választásokon 

mindenképpen inkább a PSD listáján szeretne elindulni. 

 

Kultúrát őriz a gyimesközéploki Csángó Fesztivál 
2016. szeptember 5. – Krónika 

Negyvenedik alkalommal szervezték meg a Csángó Fesztivált Gyimesközéplokon, a vasárnapi 

rendezvényen több mint 200 fellépő műsorát tekinthették meg a résztvevők. A szervezők 

szerint több mint ezren voltak kíváncsiak az egynapos fesztiválra, amely a Csíkszentimrei 

Zöld Fák Fúvószenekar ébresztőjével kezdődött, majd a moldvai csángó vendégek fogadása és 

az archív filmfelvételek megtekintése következett a II. Csángó Fesztiválról (1977) a megállói 

kultúrházban. Ferencz Angéla, a Hargita Megyei Kulturális Központ igazgatója kiemelte, a 

kultúra megőrzése a központ és egyben a rendezvény fő célja. „Jó, hogy meg tudtuk őrizni a 

Csángó Fesztiválnak azt az oldalát, amely a helyi kultúrát mutatja be. Ezt az irányt követi az 

egyesület is. Azért kellenek ilyen jellegű rendezvények, hogy meg tudjuk mutatni az 

értékeinket, ugyanakkor ez találkozó is, a moldvai magyarok így érezhetik leginkább azt, hogy 

ők is meg vannak szólítva" – emelte ki az igazgató. 
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http://www.kronika.ro/belfold/aatigazolasata-lebegteti-victor-pont
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Ítéletre várnak a kolozsvári helységnévtáblák perében 
2016. szeptember 5. – Krónika, transindex.ro 

Bár hétfőn tárgyalta a Kolozs megyei ítélőtábla a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák 

ügyét, kora estig nem hirdettek ítéletet. Szőcs Izabella, a felperes Minority Rights Egyesület 

képviselője a Krónikának elmondta: a hétfői tárgyaláson semmilyen új információ nem 

hangzott el, a kolozsvári polgármesteri hivatal jogi képviselője szokás szerint azzal érvelt, 

hogy csak azt teszik, amit a törvény előír, egyébként is kizárólag az önkormányzat hatásköre 

intézkedni az ügyben. 

 

Ügyészség: Mircea Diacon nem vezetett ittasan 
2016. szeptember 5. – Krónika 

A sepsiszentgyörgyi ügyészség megszüntette az ittas vezetés gyanúja miatt indított eljárást 

Mircea Diacon, a Kovászna megyei fogyasztóvédelmi hivatal vezetője ellen. A kivizsgálást 

márciusban kérte a Spanyolországban élő, Sepsiszentgyörgyről származó Kis Péter, aki 

sikkasztással, többrendbeli hivatali visszaéléssel és ittas vezetéssel vádolta Diacont. 

 

Tánczos: az RMDSZ a következő négy évben is fel fogja emelni szavát a 
beolvasztási politikák ellen 
2016. szeptember 5. – transindex.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetséget (RMDSZ) defenzívába szorították a nemsokára 

véget érő parlamenti ciklusban, de az érdekképviselet a választások után, a következő négy 

évben is arra készül, hogy felemelje szavát a beolvasztási politikák ellen - hangsúlyozta 

Tánczos Barna, az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. A politikus telefonon nyilatkozott az 

MTI-nek azt követően, hogy az első ülésnapon kollégái megerősítették frakcióvezetői 

tisztségében. Tánczos úgy értékelte: 2017-18-ban új időszámítás kezdődik Romániában, az 

ország alkotmánymódosítással és közigazgatási átszervezéssel készül az államalapítás 

századik évfordulójára, ezért a magyar érdekképviseletnek is hallatnia kell hangját és száz 

évvel ezelőtti ígéretei betartását kell követelnie a román államtól. 

 

Fehér megyei RMDSZ: Lőrincz Helga szenátor-, Vincze András 
képviselőjelöltként indul 
2016. szeptember 5. – transindex.ro, maszol.ro 

„Szórványban magyarként élni, értéket ápolni nem könnyű feladat, viszont az az önzetlen 

munka, amelyet az RMDSZ Fehér Megyei Szervezete nap mint nap végez, azt üzeni: Fehér 

megyében is van magyar jövő, de kitartóan kell dolgozni érte. Ahhoz viszont, hogy ez a 

közösség és Erdély magyarsága is sikeres legyen, a régiók közötti szolidaritásra is szükség 

van: fel kell ismerni Székelyföldön, hogy egy december 11-i magas választási részvétel az erős 

székelyföldi képviselet mellett erős szórványképviseletet is biztosíthat" – fogalmazott 

felszólalásában Bodor László, az RMDSZ ügyvezető alelnöke szeptember 5-én, hétfőn 

Nagyenyeden, a Fehér Megyei Küldöttek Tanácsának ülésén. A rangsoroláson eldőlt: a 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/iteletre-varnak-a-kolozsvari-helysegnevtablak-pereben
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/ugyeszseg-mircea-diacon-nem-vezetett-ittasan
http://itthon.transindex.ro/?hir=43707
http://itthon.transindex.ro/?hir=43707
http://itthon.transindex.ro/?hir=43709
http://itthon.transindex.ro/?hir=43709
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Szövetség színeiben Lőrincz Helga, a megyei szervezet elnöke szenátor-, Vincze András, 

Felvinc volt alpolgármestere pedig képviselőjelöltként indul. 

 

Az RMDSZ Hunyad megyében is teljes listával indul a választáson 
2016. szeptember 5. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az RMDSZ Hunyad megyében is teljes képviselői és szenátori jelöltlistával indul a parlamenti 

választáson – tájékoztatta a média képviselőit Winkler Gyula hétfőn, szeptember 5-én, Déván 

tartott sajtótájékoztatóján, hozzátéve, hogy az RMDSZ minden megyében indít jelölteket, ott 

is, ahol nincsen szervezete. Széll Lőrincz, a Hunyad Megyei Ifjúsági és Sportigazgatóság 

ügyvezető igazgatója és Winkler Gyula, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének elnöke 

vezeti a Szövetség képviselői és szenátori jelöltlistáját Hunyad megyében – erről döntött 

szombaton a Megyei Képviselők Tanácsa. 

 

Szülőföldkutatás a „festői szépségű Erdélyben” 
2016. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

A Kárpát-medence minden részéről érkeztek fiatalok Zeteváraljára, ahol pénteken 

elkezdődött a Nemzetstratégiai Kutatóintézet (NSKI) egyhetes szülőföldkutató és honismereti 

tábora. A Nemzetstratégiai Kutatóintézet a magyar jövő tudatos kiépítését igyekszik a maga 

eszközeivel segíteni. Tagjai úgy gondolják, eredményes nemzetstratégia csak egységes magyar 

nemzeti rendszerben, a Kárpát-medencei tömb- és szórvány-, valamint a diaszpórában élő 

magyarsággal közösen vihető végbe. E gondolat mentén hirdették meg Kós Károly-

pályázatukat a Kárpát-medencében vagy a világon bárhol élő 18 és 35 év közötti magyar 

fiatalok számára, akik érdeklődnek a szülőföldön való megmaradás és gyarapodás kérdései 

iránt. 

 

Maradtak még üres helyek a Sapientián 
2016. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Elkezdődött az őszi felvételi a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai 

Karán. Az érdeklődők péntekig jelentkezhetnek a betöltetlen helyekre. A Sapientia EMTE 

Csíkszeredai Kara idén nagy népszerűségnek örvend, a nyári felvételi alkalmával 281 diák 

nyert felvételt az egyetemre: ebből 215-ön alapképzési szakokra, 66-an pedig mesterképzőre 

jutottak be. Az eredményhirdetést követően öt nap állt a friss hallgatók rendelkezésére, hogy 

visszaigazolják a felvételin elnyert helyüket, amennyiben ezt nem tették meg, az annyit 

jelentett, hogy nem tartanak rá igényt. Alapképzésen 204 személy, mesterképzésen pedig 

mindenki visszaigazolta a helyét, az így üresen maradt helyekből alakult ki az őszi felvételire 

meghirdetett betöltetlen helyek listája. 

 

Megtiszteltetés és lehetőség: Budapest testvérvárosa lesz Székelyudvarhely 
2016. szeptember 5. – szekelyhon.ro 

Budapesttel köt nemsokára testvérvárosi szerződést Székelyudvarhely – jelentette be a hétfőn 

megtartott sajtótájékoztatón Gálfi Árpád polgármester és Orbán Balázs, az önkormányzati 

képviselő-testület MPP–EMNP koalíciójának frakcióvezető-helyettese. A város 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69279-az-rmdsz-hunyad-megyeben-is-teljes-listaval-indul-a-valasztason
http://www.szekelyhon.ro/magazin/szulofoldkutatas-a-afestoi-szepsegu-erdelybena
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/maradtak-meg-ures-helyek-a-sapientian
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megtiszteltetes-es-lehetoseg-budapest-testvervarosa-lesz-szekelyudvarhely
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képviseletében Orbán Árpád alpolgármesterrel és Szász Jenővel, a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet (NSKI) elnökével együtt találkozott Gálfi Árpád polgármester Tarlós Istvánnal, 

Budapest főpolgármesterterével múlt héten. A találkozó célja egyebek közt a 2012-ben 

írásban is megfogalmazott kérés megerősítése volt, miszerint Budapest Székelyudvarhely 

testvérvárosa lenne. 

 

Jókai Tibor: az előzőnél kissé optimistábban kezdhetjük az új tanévet 
2016. szeptember 5. – hirek.sk 

A kéthónapos nyári szünidő után szeptember 5-én a felvidéki magyar tanítási nyelvű alap- és 

középiskolákban is elkezdődött a tanév. Idén 3402 gyermeket írattak be magyar iskolába, ez a 

szám azonban még az elkövetkező napokban némileg módosulhat. Jókai Tiborral, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége országos elnökével oktatási intézményeink 

helyzetéről, gondjairól és az utóbbi napokban bejelentett változásokról beszélgetett a 

hirek.sk. 

 

Bugár: Lecseréltük volna Kaliňákot, a Sieť nem engedte 
2016. szeptember 5. – bumm.sk 

A kormányalakítás során a jelenleg már csak korábbi koalíciós partnernek nevezhető Sieť 

nem támogatta a Híd azon javaslatát, hogy a belügyminisztérium vezetője ne Robert Kaliňák 

legyen. Erről Bugár Béla, a Híd elnöke nyilatkozott a Hospodárske novinynek. „Amikor a 

koalíciós tárgyalások elején azt mondtuk, hogy szükséges lenne a belügyi tárca vezetőjét 

lecserélni, egyedül maradtunk. Még a Sieť sem támogatott minket” - mondta az interjúban 

Bugár. 

 

A felvidéki hadiárváknak még várniuk kell 
2016. szeptember 6. – Felvidék Ma 

Ez év januárjában egy komáromi tárgyalás után Berényi József, az MKP akkori elnöke 

elmondta, tárgyaltak Potápi Árpád János államtitkárral a hadiárvák és hadiözvegyek 

kárpótlásáról is. Berényi József akkor kiemelte: a hadiárvák és hadiözvegyek kárpótlása 

ügyében azt szeretnék elérni, hogy a törvényben foglalt támogatásokat a magyar kormány ne 

a magyar állampolgársághoz kösse, hanem a Magyar Igazolvány meglétéhez – előbbi ugyanis 

a felvidéki magyarokat kizárná a kárpótlásra jogosultak köréből. Potápi Árpád János, 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár egy márciusi rendezvény után Dunaszerdahelyen 

kiemelte: „A hadiárvákra és hadiözvegyekre vonatkozó jogszabály is módosul. Néhány hónap 

múlva a felvidékiek, akik rendelkeznek Magyar Igazolvánnyal, igényelhetik majd a havi 

járadékot.” A Felvidék Ma megkeresésére nem reagált érdemben a nemzetpolitikai 

államtitkárság, ezért Magyarország pozsonyi főkonzulátusán érdeklődtek. A konzulátus 

dolgozói nem kaptak határozatot arról, hogy a 200/2015. számú rendelet módosult volna. 

Mivel a kárpótlás igénylése a konzulátusokon is lehetséges, ha változás történt volna annak 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160905115413/Jokai-Tibor-az-elozonel-kisse-optimistabban-kezdhetjuk-az-uj-tanevet.html
http://www.bumm.sk/belfold/2016/09/05/bugar-lecsereltuk-volna-kalinakot-a-siet-nem-engedte
http://felvidek.ma/2016/09/a-felvideki-hadiarvaknak-meg-varniuk-kell/
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munkatársait értesítették volna a hatóságok. Ennek értelmében tehát még nem történt 

előrelépés a felvidéki hadiárvák és hadiözvegyek kárpótlása ügyében. 

 

Tanévnyitó Szepsiben 
2016. szeptember 6. – Új Szó 

Egy műszakos tanítással, 476 gyerekkel indult a tanév a Szepsi Magyar Tanítási Nyelvű 

Alapiskolában. A tanévnyitón Ravasz Ábel romaügyi kormánybiztos, illetve Prékop Mária, az 

oktatásügyi minisztérium nemzetiségi oktatásáért felelős osztályvezetője is részt vett. Több 

újdonságról is beszámoltak a 12 ezer lakosú város magyar alapiskolájában. A túlnyomórészt 

roma gyerekek által látogatott intézményben harminc év után ismét egy műszakban folyik a 

tanítás. 

 

Szerb nyelvi képzés a gólyáknak az MNT szervezésében 
2016. szeptember 5. – Pannon RTV 

Elkezdődött Újvidéken a felvételt nyert elsős egyetemisták szerb nyelvi felzárkóztató képzése. 

Az oktatást a Magyar Nemzeti Tanács szervezte. A fiatalok előtt két hetes intenzív oktatás áll, 

amely során még az egyetem előtt elsajátíthatják a tanulmányaik folytatásához szükséges 

nyelvtudást. Elengedhetetlen a szerb nyelv tudása minden kezdő magyar egyetemista 

számára, aki Szerbiában folytatja tovább tanulmányait. A fiatalok úgy vélik, az MNT szerb 

nyelvi felzárkóztató képzése kiváló lehetőség arra, hogy a nyelv rejtelmeit még jobban 

megismerjék. 

 

Véglegesítették a tartomány szimbólumhasználatáról szóló határozatjavaslatot 
2016. szeptember 5. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A vajdasági parlament alkotmányjogi helyzettel foglalkozó bizottsága hétfő este elfogadta a 

tartomány jelképeinek és hagyományos szimbólumainak kinézetéről és használatáról szóló 

határozatjavaslatot, és továbbította a képviselőháznak elfogadásra. A dokumentum szinte 

teljes mértékben megegyezik azzal, amely nagyjából egy évvel ezelőtt nem szerezte meg a 

kellő, kétharmados képviselői támogatást, jelenti a Dnevnik újvidéki napilap. 

 

Harmadik világ? „Zöld alagút” – kátyútengerrel súlyosbítva 
2016. szeptember 5. – Lajos Mihály – Kárpátalja 

A gödörrágta kárpátaljai mellékutakon fekvő községek lakói sokszor arra kényszerülnek, hogy 

vagy egyhelyben állva stoppoljanak a faluvégen, vagy bandukolni kezdjenek az „államilag 

irányított elhanyagolás-politika” „eredményeként” központilag tönkrevágott utakon, hátra-

hátra pillantva, nem döcög-e mögöttük egy gépkocsi, melynek vezetője remélhetőleg felveszi 

őket. S miért stoppolnak? Az ok egyszerű: átmeneti jelleggel bekrepált a falujukat a 

nagyvilággal összekötő egy szem autóbusz… 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=288507
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20564/Veglegesitettek-a-tartomany-szimbolumhasznalatarol-szolo-hatarozatjavaslatot.html
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/05/harmadik-vilag
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A közmédia szerkesztői adakoztak Kárpátalján 
2016. szeptember 5. – MTI, Híradó,  

Tanszereket és számítógépeket adományoztak az MTVA rádiós hírszerkesztői a kárpátaljai 

Szolyva magyar iskolájának. 54 gyerek jár az iskolába, általában vegyes családokból. Az a cél, 

hogy mindannyian megtanuljanak magyarul. Az adományozók szerint fontos, hogy a Kárpát-

medence magyarsága támogassa a legnehezebb helyzetben élő magyar közösségeket. A 

segítségnek, pedig számtalan formája lehet. 

 

Sikeres volt a Kultúrák ünnepe 
2016. szeptember 5. - Volksgruppen 

A Kultúrák ünnepe című multikulturális rendezvény széles körben kívánta ismertetni és 

népszerűsíteni a tartományban élő népcsoportok kultúráját. Ami jól is sikerült. A rendezvény 

keretében először lépett fel az első burgenlandi magyar rockzenekar a Harmadik Évtized. 

 

Tanévkezdés Burgenlandban 
2016. szeptember 5. - Volksgruppen 

Vége a szünidőnek, Burgenlandban ma hétfőn 32.400 iskolás számára megkezdődött az új 

tanév, közülük 2.600 elsőosztályos. A diákoknak idén is lehetősége nyílik több intézményben 

is a magyar nyelv elsajátítására. A számok azt igazolják, hogy a magyar nyelv egyre 

népszerűbb Burgenland és Bécs tanintézményeiben. 

 
  

Ő
rv

id
é

k
 

http://www.hirado.hu/2016/09/05/a-kozmedia-szerkesztoi-adakoztak-karpataljan/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2794979/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2794971/
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2016. szeptember 5. – Kossuth Rádió 

Túljelentkezés lesz az RMDSZ parlamenti listájára Maros megyében. 

A megyei elnök a Magyar Polgári Párt jelöltjének felvételét nem támogatja 

A decemberi romániai parlamenti választásokra az RMDSZ két befutó helyet ajánlott fel 

listáján a Magyar Pogári Pártnak. Az egyik MPP-s jelölt a Kovászna megyei listán kap helyet, 

a másik vagy Hargita vagy Maros megyében. Ez utóbbi lehetőséget nem tartja jónak az 

RMDSz Maros megyei elnöke, Brassai Zsombor. Reméli, hogy az országos testület ésszerű 

döntést fog hozni. Ami pedig a jelöltállítást illeti, úgy tűnik, Maros megyében legalább két 

veterán politikus - Markó Béla egykori országos elnök és Borbély László korábbi befolyásos 

vezetőségi tag - nem indul újabb mandátumért.  

Könyvtárból raktár? Zomborban magyar könyvtárosokat küldenek el, 14 nyugat-

bácskai kistelepülésen megszűnik az állandó szolgálat 

Első ízben történt meg, hogy a Nyugat-Bácska központjának számító Zombor városában idén 

egyetlenegy magyar elsős diák sem kezdte meg tanulmányait. Aztán jött az újabb probléma: a 

térség magyarsága - de nem csak a magyarok körében! - óriási a felháborodás amiatt, hogy a 

város vonzáskörzetébe tartozó 14 kistelepülésen megszűnik az állandó könyvtárszolgálat. Tíz 

könyvtárosnak, köztük öt magyarnak ugyanis felmondtak. Az elbocsátottaknak tehát a fele 

magyar, miközben a zombori járásban a lakosságon belül a magyarok részaránya csak 11 

százalék.  

Honismereti tábort szervezett Zeteváralján a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

Honismereti tábort szervezett az udvarhelyszéki Zeteváralján a Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet. A téma: az elvándorlás, hazatérés, itthonmaradás. A Határok nélkül 

riporterének mikrofonja előtt elsőként Fráter Olivért, a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnök-

helyettesét halljuk a tábor elnevezéséről: Kós Károly Szülőföldkutató és honismereti tábor. 

Mától lehet beköltözni a felvidéki magyarság új intézményébe, a Pozsonyi 

Szakkollégiumba 

Mától lehet beköltözni a felvidéki magyarság új intézményébe, a Pozsonyi Szakkollégiumba. 

Az első évfolyamba 15 diákot vettek fel, a képzés szeptember második felében indul. A 

Határok nélkül munkatársa az első beköltözővel és a szakkollégium igazgatójával 

beszélgetett. 

Ötven éves fennállását ünnepelte a hétvégi tanévkezdéskor a bátka kéttannyelvű 

alapiskola 

Ötven éves fennállását ünnepelte most, a hétvégi tanévkezdéskor a bátka kéttannyelvű 

alapiskola, ahol annak idején Tamás Ilonka néni is tanított. Az intézményt 15 környékbeli 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-05_18:30:00&ch=mr1
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magyar lakta település kisdiákjai látogatják, közel 500-an. A magyar oktatást ösztönző 

beiratkozási programjának köszönhetően több mint 30 első osztályos kezdi meg a tanévet. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és a  

Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
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http://www.szekelyhon.ro/

