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Nyomtatott és online sajtó 
 

Idén 60 cég 66 terméke nyert a Magyar Termék Nagydíj Pályázaton 
2016. szeptember 6. – MTI, Magyar Idők, Híradó, Inforádió, 444.hu, Krónika, OrienPress, 

transindex.ro, Vajdaság Ma, Pannon RTV, NépszavaAz idén 60 vállalkozás 66 terméke és 

szolgáltatása érdemelte ki Magyar Termék Nagydíj Tanúsító Védjegy használati jogát - a 19. 

alkalommal meghirdetett pályázat elismeréseit kedden a Parlamentben adták át a 

kitüntetetteknek. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, a 

pályázat által nyújtott lehetőség hozzájárul a Kárpát-medencei magyarság gazdasági 

megerősítéséhez. A külhoni magyar közösségek oktatási, kulturális megerősítésén túl 

lépéseket kell tenni gazdasági megerősítésükért is - szögezte le. A Magyar Termék Nagydíj 

pályázat Kárpát-medencéért Nívódíját kapta többek között a Kincses Kolozsvár Egyesület, a 

Pro Cultura Subcarphatica és a Vajdasági Magyar Diákszövetség, valamint három határon túli 

magyar gazdasági szereplő is jogosult mostantól a Magyar Termék Nagydíj tanúsító védjegy 

használatára - tette hozzá. 

 

Meg kell tartani hitünket, törvényeinket, magyarságunkat 
2016. szeptember 6. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Idők 

Ha megtartjuk keresztény hitünket, törvényeinket, magyarságunkat, ezen értékek 

megtartanak bennünket - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere a Zrínyi-napok 

keretében kedden megtartott kegyeleti szentmisét követően Szigetváron. Balog Zoltán a 

baranyai város Szent Rókus-templomában rendezett szertartás után az esemény és az 

emlékév résztvevőire utalva úgy fogalmazott: "magyarokban és horvátokban, katolikusokban 

és reformátusokban, a kultúra és a közélet képviselőben, valamint a kétkezi munkából 

élőkben, a gyermekeket nevelőkben közös az a kulturális azonosságtudat, amely a 

kereszténység nélkül elképzelhetetlen". A miniszter szerint "a határvidéken, ahol különösen 

fontos a védelem", Zrínyi Miklósra és a szigetvári hősökre emlékezve a magyarság és a 

horvátság megmaradásával kapcsolatos gondolatok "szövik át az emberek szívét".  

 

Újratárgyalják a kolozsvári helységnévtáblák ügyét 
2016. szeptember 6. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

A kolozsvári táblabíróság újratárgyalásra visszaküldte az első fokon eljáró Kolozs megyei 

törvényszéknek a kincses város többnyelvű helységnévtábláinak dossziéját – közölte az MTI-

vel a táblabíróság szóvivője. A törvényszék februári ítéletében elutasította a kolozsvári 

Minority Rights Egyesület keresetét, melyben az egyesület azt kérte: kerüljenek háromnyelvű 

román-magyar-német helységnévtáblák Kolozsvár bejárataihoz. Ezen ítélet ellen fellebbezett 

a Minority Rights Egyesület, amelynek keresetéhez 370 kolozsvári polgár is csatlakozott. a 

táblabíróság hétfőn tárgyalta a kolozsvári többnyelvű helységnévtáblák ügyét, azonban az 

ítéletet kedd délután még nem tették közzé a romániai bírósági ügyeket összesítő portálon. 
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Budapesti nívódíj a Kincses Kolozsvár Egyesületnek 
2016. szeptember 6. – Krónika 

Átadták kedden Budapesten a Magyar Termék Nagydíj pályázat Kárpát-medencéért Nívódíját 

többek között a Kincses Kolozsvár Egyesület elnökének. Gergely Balázs Potápi Árpád 

Jánostól, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárától vette át a Kolozsvári 

Magyar Napok életre hívásáért kiosztott elismerést a Parlament Felsőházi termében 

szervezett ünnepségen. További erdélyi kezdeményezéseket is díjaztak: a Magyar Termék 

Nagydíj tanúsító védjegy használati jogát érdemelte ki a marosvásárhelyi Petry 

Látványműhely és Múzeum (Petry Retail Kft.), a szintén marosvásárhelyi Petry Zsigmond 

kedvenc házi kenőmájas és töpörtyűkrém hagymával termékei (Primacom Kft.), illetve a 

székelyudvarhelyi Rega Egyesület Lámpás program, mint a székelyföldi mezőgazdaság 

modernizációjának szakmai programja. 

 

A beolvasztás ellen készül szót emelni az RMDSZ 
2016. szeptember 6. – Krónika, MTI, Erdély Ma, Háromszék 

Új időszámítás kezdődik 2017–18-ban 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 – fogalmazta meg Tánczos Barna, az RMDSZ szenátusi 

frakcióvezetője a szövetség terveit. „Nem azt írták le a (Román Királyság és Erdély 

egyesülését kinyilvánító 1918-as) gyulafehérvári kiáltványban, amit a román állam művel ma 

a kisebbségekkel. Gyakorlatilag a magyar kisebbség maradt még az egyedüliként, amely még 

színfoltja Romániának, és amely fel tudja emelni szavát mindenféle beolvasztási politika 

ellen: ez az, amire készülünk a következő négy évben" – nyilatkozta az MTI-nek az RMDSZ – 

tisztségében hétfőn megerősített – szenátusi frakcióvezetője. 

 

Ceaușescu-féle szisztematizálástól tart az RMDSZ 
2016. szeptember 6. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Az RMDSZ Országos Önkormányzati Tanácsa határozottan ellenzi a települések 

rangsorolásáról és esetleges összevonásáról szóló bukaresti kormányzati tervet, amely 

megítélése szerint a helyi autonómia helyett a központosítást erősítené. 

Az önkormányzati tanács az RMDSZ keddi hírlevelében tette közzé állásfoglalását a román 

regionális fejlesztési és közigazgatási tárca augusztusban közvitára bocsátott tervezetéről. A 

tervezet az RMDSZ önkormányzati tanácsa szerint nem más, mint a kommunista 

„szisztematizálásnak" – Nicolae Ceaușescu falurombolási tervének – folytatása. A testület úgy 

véli, nem a településhatárok újrarajzolására van szüksége Romániának, hanem korszerű, az 

állampolgárokat tisztelő és kiszolgáló közigazgatásra. Az állásfoglalás szerint ezzel szemben a 

törvénytervezet egyedüli célja, hogy a decentralizálás helyett megerősítse a központi irányítás 

befolyását a helyi hatóságok felett. 
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Fordítási bakin múlott a kolozsvári magyar kulturális intézet létrehozása 
2016. szeptember 6. – maszol.ro 

A jelölt román állampolgárságáról való lemondásának nehézkessége akadályozza a Bukaresti 

Magyar Kulturális Központ sepsiszentgyörgyi fiókintézete új vezetőjének kinevezését. Nincs 

előrelépés az évekkel korábban bejelentett kolozsvári magyar kulturális intézet 

létrehozásában sem. Ezt az akadályozza, hogy a vonatkozó magyar-román kormányközi 

egyezmény szövegének magyar és román változata egy pontatlan fordítás miatt lényegesen 

eltér.   

 

Összesen 8364 román állampolgár kérte felvételét a választói névjegyzékbe 
2016. szeptember 6. – maszol.ro 

Egy hét alatt 852 román állampolgár regisztrált a  külföldön szavazni akarók választási 

névjegyzékébe, így az Állandó Választási Hatóság (AEP) összesítése szerint 8364 román 

állampolgár szavazhat majd külföldön a december eleji parlamenti választások alkalmával - 

írja az Agerpres. A regisztráltak közül 6205-en levélben, 2159-en pedig a külföldi 

szavazókörzetekben akarnak élni választói jogukkal. 

 

Az igénylők fele már az iskolakezdésre fordíthatja a támogatást 
2016. szeptember 6. – szekelyhon.ro 

Október 14-éig kapják meg a pénzbeli támogatásokat a sikeresen pályázók a Szülőföldön 

Magyarul program keretében. Az idén első alkalommal igénylők október második felében, 

illetve november első heteiben részesülhetnek a juttatásban.  

 

Megbukott a tárca a magyar nyelvből 
2016. szeptember 6. – Krónika 

Magyartalan, valószínűleg a Google fordítóprogramjával készült írásokat kínál magyar 

olvasóinak honlapján, a www.edu.ro-n az oktatási tárca. Ennek tartalma nemrég vált 

elérhetővé tíz másik nyelven is, de a legtöbb nyelv beállításakor az adott nyelv szabályait 

figyelmen kívül hagyó, érthetetlen szövegeket kap az olvasó. Király András államtitkár a 

Krónikától értesült a hibákról. 

 

Szent László-év zarándoklattal 
2016. szeptember 6. – Krónika 

Egyházi, politikai és világi vezetők jelenlétében Nagyváradon tartották meg tegnap a 2017-re 

meghirdetett Szent László-év első, bevezető konferenciáját – derül ki Magyarország 

Külgazdasági és Külügyminisztériuma közleményéből, amit a nagyváradi római katolikus 

egyházmegye sajtóirodája juttatott el a Krónikához. Ismertették a Szent László nemzeti 

zarándoklatot is. 
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Maďaričnál járt bemutatkozó találkozón az új államtitkár 
2016. szeptember 6. – Új Szó 

Kedd délután Marek Maďarič kulturális miniszternél járt bemutatkozó találkozón Bugár Béla 

pártelnökkel együtt Rigó Konrád, akit a Híd jelölt a kulturális államtitkári pozícióra. „Jelenleg 

a minisztériumnak nincs kisebbségi kultúrával foglalkozó főosztálya, sőt osztálya sem. Szóba 

került az is, hogy ebben is lehet változás, de mivel ez elsősorban a minisztertől függ, ezért 

még korai erről beszélni” – mondta a találkozóról Rigó Konrád az Új Szónak. „Létezik a 

minisztérium kulturális stratégiáját meghatározó dokumentum, amely részletesen foglalkozik 

azzal, hogy a szlovák kultúra milyen fontos a társadalom szempontjából és európai 

szempontból egyaránt. A nemzetiségi kultúráknak is meg kell kapniuk ugyanezt a pozíciót. 

Jelen pillanatban nincs olyan stratégiai anyag, amely a kisebbségi kultúrával foglalkozik.” 

 

Október 14-ig lesz teljes útzár a medvei határátkelőhelyen 
2016. szeptember 6. – hirek.sk 

Szeptember 6-tól várhatóan október 14-ig zárva lesz a medvei híd. A medvei híd rendkívül 

fontos, nagy forgalmat bonyolító átkelőnek számít Szlovákia és Magyarország között. 

Naponta több ezer jármú halad át a hídon. Annak érdekében, hogy a korlátozás a lehető 

legrövidebb ideig tartson, a győztes cég valószínűleg 24 órás műszakban végzi majd az út 

javítását. 

 

Magyar nyelvtanfolyam a lévai Reviczky Házban 
2016. szeptember 6. – Felvidék Ma 

Az idei évben is elindította a Reviczky Társulás a magyar nyelvtanfolyamot. A megnyitó 

ünnepélyes keretek között zajlott, ahol Wirth Jenő a Reviczky Társulás elnöke köszöntötte a 

magyar nyelvet tanulni vágyókat, majd bemutatta és egyben megköszönte az előző tanévben 

nyújtott munkáját a tanfolyamot vezető tanárnőknek. 

 

Művészeti alapiskola nyílt Gömöralmágyban  
2016. szeptember 6. – hirek.sk 

Az új tanévtől művészeti alapiskola alakult a községben. Már harmadik éve, hogy kihelyezett 

tagozatként van művészeti oktatás Medvesalja központi településének az iskolájában, eddig 

azonban a Heuréka magániskola része volt, s most a 2016/17-es iskolai évben önállósult a 

művészeti iskola.  

 

A különbözőség összeköt – szerb Hagyományőrző napok Szabadkán 
2016. szeptember 6. – Pannon RTV 

Gazdag művelődési műsorok, irodalmi, sport- és gyermekrendezvények színesítik az idei 

szerb Hagyományőrző napokat Szabadkán. Az esemény hivatalos megnyitójára hétfőn este a 

Városháza dísztermében került sor, amelyen részt vett Aleksandar Vulin szociálpolitikai 

miniszter és Bogdan Laban, Szabadka polgármestere is. A programok összeállításában a 
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szervezők minden korosztályra gondoltak, így az egy héten át tartó eseménysorozat mindenki 

számára tartogat majd kellemes kikapcsolódási lehetőségeket.  

 

A VMDK NEM-mel fog szavazni az októberi magyarországi népszavazáson 
2016. szeptember 6. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége bővített elnökségi ülésén megvitatta az 

október 2-ai magyarországi kvótareferendummal kapcsolatos helyzetet – áll a párt 

szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. Eszerint a VMDK felszólítja tagságát, 

szimpatizánsait, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a népszavazáson és 

szavazzanak NEM-mel. 

 

2017 az egészségügyi fejlesztések éve lesz Kárpátalján 
2016. szeptember 6. – karpatalja.ma 

Mihajlo Rivisz, a Kárpátalja Megyei Tanács elnöke augusztus 31-én a csehországi Vysočina 

kerület küldöttségével tárgyalt. A vendégdelegáció élén Zdeněk Kadlec, a vysočinai kerületi 

kormányzat vezetője, egyben a ViZa Jótékonysági Alapítvány igazgatója állt. A találkozón az 

idei közös projektek kivitelezésének menetéről, állapotáról, valamint a következő évi 

együttműködési program javaslatairól értekeztek a felek – adta hírül a zakarpattya.net.ua 

hírportál. Mihajlo Rivisz köszönetet mondott a cseh partnernek a sikeres együttműködésért, 

és elmondta: Kárpátalján a legtöbb projekt sikeresen befejeződött, 2017 pedig a kárpátaljai 

egészségügy fejlesztésének éve lesz. 

 

Több pénzt kapnak kutatásra a kárpátaljai egyetemek 
2016. szeptember 6. – karpatalja.ma 

Az ukrán oktatási minisztérium a korábban meghatározott összeghez képest több pénzt 

különít el a kárpátaljai felsőoktatási intézményekben zajló kutatómunkák támogatására – 

közölte a Zakarpattya online hírportál szeptember 1-jén. A rendelet első változata szerint az 

Ungvári Nemzeti Egyetem számára 4 407 837 hrivnyát utaltak volna ki, a határozat 

módosításában az összeg 327 000 hrivnyával növekedett. 

 

Ungváron zárja kárpátaljai koncertkörútját Pál István Szalonna és bandája 
2016. szeptember 6. – karpatalja.ma 

Végéhez ér Pál István Szalonna és bandája tíz helyszínt érintő, háromrészes koncertturnéja 

szeptember 8-án. A főként hegyvidéki településeken bemutatott előadássorozat utolsó 

állomása a megyeközpont, Ungvár lesz. A Magyar Állami Népi Együttes tagjaiból álló zenekar 

júniusban induló turnéjának célja a Kárpátok vidékén élők folklórjának, továbbá a helyi 

kulturális sokszínűség és a nemzetiségi együttélés szépségeinek bemutatása volt.  
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Horvátországi választások: manipulálják a magyar választói névjegyzéket? 
2016. szeptember 6. – MTI, Híradó.hu, mno.hu 

Manipulálnak a választói névjegyzékkel a horvátországi parlamenti választások 

kimenetelének befolyásolása érdekében - jelentette ki Juhász Sándor magyar kisebbségi 

képviselő kedden, a kisebbségek parlamenti képviselői csoportjának sajtótájékoztatóján 

Zágrábban. “364 új magyar nemzetiségű választópolgár van Eszék-Baranya megyében, akik a 

novemberi választásokon nem léteztek” – mondta Juhász Sándor. Úgy vélte, hogy a 

választások után ezek az emberek újra horvátnak vagy romának vallják majd magukat. 

Jankovics Róbert az MTI-nek telefonon elmondta: nem tud a fent említett üzelmekről. 

Hangsúlyozta, hogy ő pártonkívüli, míg Juhász Sándor a Szociáldemokrata Párt tagja. 

“Ahhoz, hogy egy horvát nemzetiségű állampolgár valamiért magyarnak vallja magát, egy 

erős horvát pártra van szükség a háttérben, amely meg tudja őt győzni erről; nekem nincs 

ilyen hátterem” – szögezte le. 

 

Új magyar plébános Alsóőrött 
2016. szeptember 6. - Volksgruppen 

Új magyar plébánost kapott szeptember elsejétől a burgenlandi-magyar katolikus közösség 

Dél-Burgenlandban. Ahogy ezt a „Katolikus Magyarok Köre“ kijelentette, nagy örömmel 

üdvözlik Gáspár Adalbert atyát, aki a Tihanyi Apátságtól érkezett Alsóőrre. 

 

175 éves a felsőőri piac 
2016. szeptember 6. - Volksgruppen 

175 éves jubileumát ünnepli idén a felsőőri piac. Ennek alkalmából szeptember 7-én egy 

nyereményjátékkal egybekötött nagyszabású ünnepséget rendeznek a város parkjában. 

Felsőőr 1841 augusztus 26-án kapta meg először a piac rendezésének jogát. 
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http://www.hirado.hu/2016/09/06/horvatorszagi-valasztasok-manipulaljak-a-magyar-valasztoi-nevjegyzeket/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2795162/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2789602/
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Népszavazás 2016! 
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót. 

 

  

http://www.nemzetiregiszter.hu/nepszavazas-2016
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2016. szeptember 6. – Kossuth Rádió 

Elfogadta a kolozsvári háromnevű helységnévtáblákért harcoló egyesület és 370 

polgár fellebbezését a Kolozsvári Táblabíróság 

Elfogadta a kolozsvári háromnevű helységnévtáblákért harcoló egyesület és 370 polgár 

fellebbezését a Kolozsvári Táblabíróság, és visszautalta a pert a megyei törvényszékhez. Ez 

utóbbi egyszer már engedélyezte, egyszer pedig visszautasította ugyanezt a kérést, és ki tudja, 

mi jön még. A magyar nyelv szúrná a szemüket? Hír és magyarázat Szilágyi Szabolcstól. 

Legyen emlékműve végre az 1944-45-ös délvidéki magyar áldozatoknak az 

újvidéki temetőben! A politika ígéretét a VMDP és a Keskenyúton Alapítvány is 

számon kéri 

A Vajdasági Magyar Demokrata Párt, a VMDP ragaszkodik ahhoz, hogy az 1944-45-ös 

partizánvérengzés magyar áldozatainak emlékművét felépítsék az újvidéki Futaki úti 

temetőben. Ezt a VMSZ-szel, a Vajdasági Magyar Szövetséggel az idei tavaszi választások előtt 

kötött együttműködési megállapodása is tartalmazza - emlékeztet a VMDP elnöke, Csorba 

Béla.  A múlt héten adtunk hírt arról, hogy a VMSZ újvidéki szervezetének kezdeményezésére 

a vajdasági székvárosban emlékművet terveznek emelni az 1944-45-ös áldozatok emlékére 

anélkül, hogy a táblán megemlítenék az áldozatok nemzetiségét. A VMDP már akkor jelezte, 

hogy ezt nem tekintené a magyar áldozatok emlékművének, most pedig közleményt adott ki a 

párt vezetősége.  A VMDP vezetősége azonban csak a hét végén foglalt hivatalosan állást az 

ügyben.  

Magyar Termék Nagydíj védjegyek és nívódíjak - határon túli magyar 

vállalkozások és intézmények a kitüntetettek között. 

A Parlament Felsőházi termében ma hirdették ki a 2016-os Magyar Termék Nagydíj 

Pályázatának eredményeit, és átadták a Magyar Termék Nagydíj Pályázat Kárpát-medencéért 

Nívódíjait valamint három külhoni vállalkozásnak a Magyar Termék Nagydíj Tanúsító 

Védjegy használatának jogát is. A sok-sok díj közül természetesen minket a határon túliak 

érdekeltek, és megszólaltattuk azokat, akiket sikerült elérni az országházi forgatagban. 

A Nagybecskerekhez tartozó Muzslya határában egykor létezett tanyavilágra 

emlékeztek 

A Bánság szerbiai részén, a Nagybecskerekhez tartozó Muzslya határában egykor gazdag 

tanyavilág létezett. Egészen a múlt század 50-es évei végéig éltek ott emberek, iskola is 

működött, a tanyasi gyerekek oda jártak, templomuk is volt a deonicaiaknak. Ám az emberek 

a rossz földek miatt nehezen tudták biztosítani családjaik megélhetését, beköltöztek a faluba, 

városba. Hatvan éve szinte felszámolódott a tanyavilág, Kisboldogasszony ünnepéhez 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-06_18:30:00&ch=mr1
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legközelebb eső vasárnapon emlékeznek az ősökre, a tanyavilág egykori lakóira, az eltűnt 

tanyavilágra. A deonicai keresztnél tartott ünnepi szentmisén járt a Határok nélkül riportere. 

Ez volt a deonicai tanyavilág emléke, a Bánság szerbiai részéből, és most egy újabb búcsúba, a 

Bánság Romániához került részébe látogatunk. 

Kisboldogasszony-napi templombúcsú a Temes megyei Máriaföldén 

Hosszú évtizedeken át a Temes megyei Máriafölde legnagyobb ünnepe volt a 

Kisboldogasszony-napi templombúcsú, ám a svábok többségének kivándorlása után ez a 

hagyomány megszakadt. Négy éve Kaszta Árpád helyi önkormányzati képviselő 

kezdeményezésére kezdték el újra megszervezni. A szentmise utáni színes programban 

környékbeli magyar, román és német néptánccsoportok szórakoztatták a közönséget. A búcsú 

ünnepe találkozási alkalmat jelent a testvértelepülések képviselőivel, akik közül az idén csak a 

zsombóiak tudtak eljönni, valamint a Magyarországi Máltai Szeretetszolgálat  makói 

csoportja, akik elhozták a nagyszentmiklósi táncosokat is. 

 


