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Nyomtatott és online sajtó 
 

„Egy maroknyi közösség küzd a fennmaradásért” 
2016. szeptember 7. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu 

Áder János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő jelenlétében felavatták a 

horvátországi Karancson a felújított református templomot szerda este. Az avatáson, amelyre 

egy istentisztelet keretében került sor, jelen volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki elmondta: a felújítás részben magyar állami segítséggel valósult meg, a 

kormány 5,5 millió forinttal támogatta a munkálatokat. Hájek János helyi református lelkész 

köszöntőjében elmondta: egyre kevesebb magyar él Horvátországban. „Amennyiben ez így 

folytatódik, elfogyunk” - tette hozzá. Kiemelte, hogy a maroknyi közösség ennek ellenére küzd 

a fennmaradásért, „mert az Úr így rendelte”.  

 

Orbán Viktor fogadta Brenzovics Lászlót 
2016. szeptember 7. – Kárpátalja, karpatalja.ma 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök kedden hivatalában fogadta Brenzovics László 

parlamenti képviselőt, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökét. 

A kormányfő és a KMKSZ vezetője a találkozón megvitatta a kárpátaljai magyarságot érintő 

aktuális problémákat, illetve a magyar nemzetpolitika időszerű kérdéseit. Részletesen 

kitértek a felek a budapesti kormánytámogatással megvalósuló Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Program eddigi tapasztalataira. Ugyancsak szóba kerültek a 

megbeszélésen a magyar–ukrán határ menti infrastruktúra fejlesztésének kérdései, különös 

tekintettel a meglévő határátkelőhelyek fejlesztésére, újabbak nyitására, illetve a Beregszászt 

elkerülő autóút megépítésére, amelynek kivitelezéséhez Magyarország már korábban 

felajánlotta a segítségét Ukrajnának. 

 

Az MKP kidolgozta a közlekedésben teljes kétnyelvűséget biztosító javaslatát 
2016. szeptember 7. – MTI, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A Sieť párt széthullásával a közlekedési tárca a Most-Híd párthoz került. A Magyar Közösség 

Pártja úgy véli, Érsek Árpád miniszterré való kinevezésével az eddigieknél nagyobb lehetőség 

nyílik arra, hogy megoldódjon a felvidéki magyarság törekvéseinek egyik fontos kérdése, ez 

pedig a kétnyelvűség biztosítása a közlekedésben. Ezért a párt kidolgozott egy javaslatot, 

amely teljes kétnyelvűséget biztosítana a közlekedésben. A teljes megoldást kell keresni, 

nemcsak részproblémákat megoldani – hangsúlyozta az MKP álláspontját a pozsonyi 

sajtótájékoztatón Menyhárt József elnök, valamint a párt két jogi szakértője, Horony Ákos és 

Nagy Dávid. A javaslat egyebek mellett kezdeményezi, hogy a vasútállomások és megállók 

nevei ne igénylés alapján, hanem kötelezően, minden kisebbségek lakta településen 

kikerüljenek, s annak költségeit az állam állja; a nevek meghatározásakor biztosítva legyen, 

hogy azok megfeleljenek az érintett kisebbségeknek. Az MKP javasolja, hogy a kétnyelvűség a 
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közlekedésben ne csak a feliratokra, hanem az írásos és szóbeli utastájékoztatásra is 

kiterjedjen. 

 

Tízéves a szabadkai Pannon RTV, a Vajdaság legnézettebb magyar médiája 
2016. szeptember 7. – MTI, webrádió 

Ha egy közösségnek, jelen esetben a vajdasági magyarságnak erős a politikai és gazdasági 

érdekérvényesítése, és ehhez jól megszervezett média társul, akkor az a közösség az oktatás, a 

nyelvhasználat, a kultúra területén is sokkal könnyebben tud boldogulni - hangsúlyozta a 

szabadkai médium igazgatója az MTI-nek adott interjújában. Bodzsoni István felhívta a 

figyelmet arra, hogy a Pannon RTV csütörtökön ünnepli tízedik születésnapját. „A 

meghívottak között van mindenki, aki valamilyen módon hozzájárult az intézmény 

fejlődéséhez, a magyar és a szerb közmédia vezetői, közéleti személyiségek és a Pannon 

egykori és jelenlegi munkatársai" - közölte. 

 

A közös múlt és a közös jövő fontosságát hangsúlyozta a magyar és a horvát 
államfő 
2016. szeptember 7. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, nol.hu 

A közös múlt mellett a közös jövő fontosságát hangsúlyozta szerdán pécsi látogatásán Áder 

János magyar és Kolinda Grabar-Kitarovic horvát köztársasági elnök. Az államfők látogatást 

tettek Pécsett működő a horvát nyelvű Miroslav Krleza Oktatási Központban, ahol az 

Országos Horvát Önkormányzat fenntartásában lévő intézmények vezetőivel zárt ajtók 

mögött egyeztettek a magyarországi horvát oktatási intézményrendszer további fejlesztéséről. 

Áder János a találkozó után újságíróknak nyilatkozva örömtelinek nevezte az 

iskolaközpontban megvalósult fejlesztéseket, hangsúlyozva, hogy a baranyai horvátok régi 

vágya teljesült ezzel. Kolinda Grabar-Kitarovic az intézmény tanulóira utalva arról beszélt: a 

két nemzetet nemcsak a több évszázados közös múlt, hanem az magyarországi horvát 

nemzetiségi gyermekek is összekötik. A magyarországi horvátoknak van jövőjük – 

hangoztatta. 

 

Simicskó: a magyarság addig létezhet, amíg van erős magyar állam 
2016. szeptember 7. – MTI, Híradó.hu, Mandiner, Magyar Idők, Webrádió, Gondola.hu, 

Vajdaság.ma 

Az erős magyar állam léte alapvető fontosságú a magyarság megmaradásához - erről beszélt a 

honvédelmi miniszter a szigetvári Zrínyi Napok keretében szerdán megtartott nemzeti 

kegyeleti emlékülésen a baranyai városban. Simicskó István a rendezvény résztvevői előtt a 

450 évvel ezelőtt történtek tanulságára utalva úgy fogalmazott: “a történelem megtanított 

minket arra, hogy a magyarság addig létezhet, amíg van erős magyar állam”. 
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Segít az EMNT a népszavazás lebonyolításában 
2016. szeptember 7. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Segítséget nyújt az erdélyi választópolgároknak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 

az október 2-ai magyarországi kvótareferendumon való részvételben. Sándor Krisztina, az 

EMNT ügyvezető elnöke szerdai kolozsvári sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: a szervezet 

irodahálózata gyakorlatilag kihelyezett kormányablakként fog működni. A 

demokráciaközpontok nemcsak a levélszavazatokat gyűjtik össze, és juttatják célba 

biztonságosan, hanem segítenek a választási névjegyzékbe való regisztrálásban, illetve az 

azonosító adatlap kitöltésében. Sándor Krisztina arra is kitért: a voksolás ugyanúgy zajlik, 

mint a két évvel ezelőtti országgyűlési választásokkor, így aki akkor szavazott, annak nem lesz 

újdonság az eljárás. 

 

Szabó Kati az Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpia fővédnöke 
2016. szeptember 7. – Krónika 

Szabó Kati zágoni születésű, többszörös olimpiai, világ- és Európa-bajnok tornász lesz a 

szeptember 21–25. között Kolozsváron szervezendő Erdélyi Magyar Középiskolás 

Sportolimpia fővédnöke. Az RMDSZ ügyvezető elnöksége, a Romániai Magyar Pedagógusok 

Szövetsége (RMPSZ) és a Testnevelő Tanárok Országos Tanácskozása (TTOT) a 

tanügyminisztérium és a Babeș–Bolyai Tudományegyetem közreműködésével másodjára 

szervezi meg a középiskolásoknak szóló versenyt. 

 

A városzászló sem loboghat Kézdivásárhelyen 
2016. szeptember 7. – Erdély Ma, Háromszék 

A városzászlót is el kellett távolítani a múlt héten a kézdivásárhelyi városháza homlokzatáról. 

A főbejárat fölötti városháza felirat eltüntetése és a székely zászlók leszerelése után a céhes 

város saját zászlaját sem használhatja. Bokor Tibor polgármester elmondta: az új törvény 

szerint a helyi tanács dönt a település zászlójáról és címeréről, és ha a kormánymegbízott 

jogszerűnek ítéli, a kormány elé terjeszti jóváhagyásra. Ha a kabinet rábólint, 

kormányhatározat rendelkezik használatáról. 

 

Magyarul is tud az oktatási minisztérium honlapja, de köszönet nincs benne 
2016. szeptember 7. – transindex.ro 

„Az oktatás az oktatás a kisebbségi nyelveken jelenti: az oktatás típusa, amelyben minden 

tudományág tanul anyanyelvén, kivéve fegyelem román nyelv és irodalom" - olvasható az 

oktatási minisztérium honlapjának magyar nyelvű változatában, amelyet kilenc másik 

nyelvvel együtt nemrég üzemeltek be. A beüzemelés igazából erős túlzás, a fordításokat 

ugyanis gép végzi, ez már a fenti idézetből is látszik, ahol a disciplina 'tantárgy' jelentését 

sikerült fegyelemnek fordítani. Arról nem is szólva, hogy a kisebbségi oktatásban eszerint a 

tudományágak tanulnak anyanyelvükön, nem a diákok. 
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Saját jelöltje lesz a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanácsnak 
2016. szeptember 7. – transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Tubák Nimródot nevesítette képviselőjelöltjének a Maros Megyei Ifjúsági Egyeztető Tanács a 

Maros Megyei RMDSZ szeptember 19-én sorra kerülő bővített rangsoroló gyűlésére. 

„Fontosnak tartom, hogy az ifjúság saját jelölttel vegyen részt a soron következő rangsoroló 

gyűlésen, bízom abban, hogy a küldöttek bizalmat szavaznak jelöltünknek. A MIET 

szempontjából rendkívül fontos, hogy a helyhatósági választásokat követően sikerült az 

általunk támogatott fiatalokat tanácsosi mandátumhoz juttatni úgy a helyi-, mint a megyei 

önkormányzati testületekben. A parlamenti választások alkalmával is egy olyan személyt 

sikerült nevesítenünk, aki felkészült fiatalember és már számtalan területen bizonyított” - 

mondta Birtalan István MIET-elnök. 

 

Ideiglenesen kitűzik a román zászlót a sepsiszentgyörgyi városháza tornyára 
2016. szeptember 7. – maszol.ro 

A háborús veteránok iránti tiszteletből csütörtökön ideiglenesen kitűzik a sepsiszentgyörgyi 

városháza tornyára a román zászlót. A sepsiszentgyörgyi román közösség képviselői ezt 

követően azt követelik, hogy a magyar vezetők is vegyenek részt az ünnepségen. 

Sepsiszentgyörgyön minden évben, szeptember 8-án katonai parádéval, ortodox 

istentisztelettel és koszorúzással ünneplik meg, hogy a román hadsereg 1944-ben ezen a 

bevonult a háromszéki megyeszékhelyre és „felszabadította a várost a horthysta–fasiszta 

uralom alól”. 

 

Teljesen megújulhat a Maros megyei magyarság parlamenti képviselete 
2016. szeptember 7. – maszol.ro 

Szeptember 12-ig adhatják le iratcsomójukat azok a jelöltaspiránsok, akik a Maros megyei 

RMDSZ listáján indulnának a parlamenti választásokon. Azt azonban már tudni lehet, hogy a 

szövetség jelenlegi három Maros megyei képviselőjéből kettő (Borbély László és Kelemen 

Atilla) nem vállal újabb mandátumot, és Markó Béla sem kívánja elfoglalni az alapszabályzat 

által biztosított parlamenti helyet. A harmadik képviselő, Kerekes Károly a Maszolnak azt 

nyilatkozta, hogy még kivár a döntésével. 

 

RMDSZ: a földek visszaszolgáltatásánál a tényálláshoz kell igazítani a 
jogszabályokat 
2016. szeptember 7. – maszol.ro 

Nem kerülhet vissza az államhoz, sem az önkormányzathoz az a földterület, amelyet egy 

gazda már több évtizede használ, de még nem kapott rá birtoklevelet - hangsúlyozta szerdán 

Tánczos Barna. Az elbirtoklás intézményének újragondolásával meg kell adni a lehetőséget 

arra, hogy a birtoklevél nélkül használt területeknek tulajdonosaivá váljon az igénylő személy 

– tette hozzá az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője. Tánczos Barna annak a konzultációs 

sorozatnak a szerdai ülésén vett részt, amelyet Versenyképes Románia címmel 

kezdeményezett Románia elnöki hivatala és a kormány a Román Akadémiával közösen. 

E
rd

é
ly

 

http://itthon.transindex.ro/?hir=43723
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/69389-rmdsz-a-foldek-visszaszolgaltatasanal-a-tenyallashoz-kell-igazitani-a-jogszabalyokat
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/69389-rmdsz-a-foldek-visszaszolgaltatasanal-a-tenyallashoz-kell-igazitani-a-jogszabalyokat
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Kikezdett jogvédelem 
2016. szeptember 7. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Bő két évvel ezelőtt Kolozsvár egyik legnevesebb bírája úgy 

döntött, az önkormányzatnak kötelessége kihelyezni a kincses város nevét magyarul is 

hirdető táblákat – az akkori ítélet indoklását olvasva egy röpke pillanat erejéig még ma is az 

az érzése támad az embernek, hogy van kiút, normalitás, igazság. Csakhogy szinte azonnal 

elűzi a kósza gondolatot a szomorú jelen, a valóság: most ott tartunk, hogy visszautalták első 

fokra az ügyet, és még azt sem tudjuk, hogy ez kinek jó”. 

 

Erdély megszállására emlékeznek Csíkszeredában 
2016. szeptember 7. – maszol.ro, Krónika 

Kiállítással, filmvetítéssel és szoboravatóval emlékeznek a hétvégén Csíkszeredában a száz 

évvel ezelőtti román csapatok Erdélybe történő betörésére. A programsorozat részeként 

nemcsak a katonai hadműveletekről, hanem a civileket érintő eseményekről is tudomást 

szerezhetünk. 

 

Nem lesz idén Bethlen-szobor? 
2016. szeptember 8. – Krónika 

Úgy tűnik, év végéig sem lehet felállítani Bethlen Gábor egykori erdélyi fejedelem szobrát 

Marosvásárhelyen. Soós Zoltán ötletgazda, volt tanácsos a Krónikának elmondta, hogy a 

kiválasztott pályamű végleges makettjét jelenleg készíti a nagyváradi Deák Árpád 

szobrászművész. Csiki Zsolt RMDSZ-es frakcióvezető szerint a polgármesteri hivatalon a sor, 

hogy kijelölje a helyszínt. 

 

Világszínvonalú oktatás Szamosújváron: magyar nemzetpolitika, én így 
szeretlek! 
2016. szeptember 7. – valasz.hu, transindex.ro 

Közel évtizedes előkészítő munkával nagyszabású szórványközpont épült a Mezőség peremén 

található kisvárosban. A képeket elnézve szinte kedvünk támad ismét beülni az iskolapadba. 

Oktatás, oktatás, oktatás – ezt felelték nekem a Kolozsvár melletti Válaszút Kallós Zoltán 

alapította szórványkollégiumában, amikor négy évvel ezelőtti ottjártamkor a mezőségi és 

Szamos-menti magyarság megmaradásához szükséges dolgokról kérdeztem vendéglátóimat. 

Az oktatási program most tovább bővül: a közeli Szamosújváron példás összefogásból pazar 

szórványközpont épült. 

 

Búcsút mondanak? 
2016. szeptember 8. – Riba István – HVG 

Sokéves erőfeszítés után az utolsó pillanatban hiúsulhat meg, hogy a csíksomlyói búcsú 

felkerüljön az UNESCO szellem világörökségek listájára, mivel a román kormány visszavonni 

készül a búcsú jelölését, holott az már azon a végső listán szerepel, amelyről novemberben 

tartanak szavazást a nemzetközi szervezetben. A búcsú az erdélyi katolikus magyarság 
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http://www.kronika.ro/velemeny/kikezdett-jogvedelem
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/69387-erdely-megszallasara-emlekeznek-csikszeredaban
http://valasz.hu/vilag/vilagszinvonalu-oktatas-szamosujvaron-magyar-nemzetpolitika-en-igy-szeretlek-120275
http://valasz.hu/vilag/vilagszinvonalu-oktatas-szamosujvaron-magyar-nemzetpolitika-en-igy-szeretlek-120275


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 8. 
6 

ünnepe már több mint négyszáz éve, ezért vélhetően a román politika nem tudta 

megemészteni, hogy egy összmagyar ünnepet kellene támogatnia a nemzetközi szervezetek 

előtt. 

(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. szeptember 8-i számában olvasható.) 

 

Csicsai Gábor államtitkár lett, a parlamentben Peter Antal váltja 
2016. szeptember 7. – Új Szó, bumm.sk 

A kormány Csicsai Gábort  (Híd) nevezte ki a mezőgazdasági minisztérium államtitkárának, 

őt a parlamentben Peter Antal váltja. Peter Antal Garamszentkereszt polgármestere, 

a márciusi választásokon a Híd listájának 17. helyén indult. Csicsai eddig a Híd parlamenti 

képviselője volt, és a parlament mezőgazdasági és környezetvédelmi bizottságát vezette. 

Csicsai Gábor 2010 és 2012 között a Radičová-kormány alatt már betöltötte az államtitkári 

funkciót a minisztériumban. 

 

A többség támogatja a tartomány hagyományos szimbólumait 
2016. szeptember 7. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági parlamentben jelen levő pártok képviselőinek kijelentései szerint meglesz a 

kétharmados többség a tartomány hagyományos szimbólumainak elfogadásához a 

szeptember 15-én esedékes képviselőházi ülésen. Pásztor István tartományi házelnök, a 

VMSZ vezetője újságíróknak nyilatkozva emlékeztetett, hogy valamivel több mint két éve 

fogadták el Vajdaság Autonóm Tartomány statútumát, amely meghatározza a jelképeket és a 

tradicionális szimbólumokat, illetve arra kötelezi a vajdasági parlamentet, hogy hozzon 

határozatot ezek használatáról, írja a Tanjug. 

 

Zomborban megszűnik a Fejlesztési Ügynökség 
2016. szeptember 7. – Vajdaság Ma 

A zombori képviselő-testület úgy döntött, hogy megszüntetik a városi Fejlesztési 

Ügynökséget, amit 2012 márciusában alapítottak meg. Az ügynökség megalapításakor azt 

mondták, hogy az majd ideális példája lesz a szakképzett fiatalok munkába állításának, akik a 

külföldi beruházásokkal és az európai uniós alapok által biztosított lehetőségek 

kihasználásával foglalkoznak. 

 

A bíróság elutasította a VaMaDisz kérelmét 
2016. szeptember 7. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Az újvidéki Felső Bíróság elutasította ma a VaMaDisz kérelmét a Jogtudományi Kar ügyében. 

A Vajdasági Magyar Diákszövetség a magyarul történő felvételizési lehetőségért harcol 

hónapok óta. Az illetékes bíró nem jelent meg a tárgyaláson, egy kinevezett helyettes vett 

részt, a főtárgyalást pedig október 10-ére halasztották. 
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http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/07/csicsai-gabor-allamtitkar-lett-a-parlamentben-peter-antal-valtja
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20573/A-tobbseg-tamogatja-a-tartomany-hagyomanyos-szimbolumait.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20571/Zomborban-megszunik-a-Fejlesztesi-Ugynokseg.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=288857
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MNT-program: Autóbusz az otthontól az iskoláig  
2016. szeptember 7. – Pannon RTV 

Idén is indít iskolabuszokat a Magyar Nemzeti Tanács. A jármű a lakhelyükről az iskoláig 

szállítja a magyar nyelven tanuló diákokat. Tizenegy önkormányzat területén működik az 

MNT ezen programja. Az idén Szabadkán négy iskolabusz szállítja a tanulókat az iskoláig.   

 

Szeptember közepéig lehet regisztrálni a kvótareferendumra 
2016. szeptember 7. – Magyar Szó 

A nyári szünet után tegnap Péterrévén kezdte meg őszi „tájolását” Magyarország Szabadkai 

Főkonzulátusa. A faluban 12. alkalommal tartottak kihelyezett fogadónapot az intézmény 

munkatársai. Plank Zoltán konzul szerint továbbra is nagy az érdeklődés a magyar 

állampolgárság iránt, a szabadkai konzulátuson naponta 20–25 személy adja át a kérelmét, a 

heti kihelyezett konzuli napokon pedig nagyjából százan jelennek meg az irataikkal. Azok, 

akik megszerzik a magyar állampolgárságot, részt vehetnek a magyar országgyűlési 

választásokon és a küszöbönálló népszavazáson is. Magyarországon október másodikán lesz 

országos népszavazás, ezen a kvótareferendumon minden magyar állampolgár jogosult részt 

venni. 

 

Bemutatták a támogatási projektumokat a szenttamási vállalakozóknak 
2016. szeptember 7. – Magyar Szó 

A szenttamási egyéni vállalkozók, mikro-, kis- és középvállalkozások gazdasági fejlődésének 

segítése és versenyképességének növelése volt a célja annak a hétfőn tartott, bemutatóval 

egybekötött szakmai előadásnak, amelyet a Helyi Gazdaságfejlesztési Iroda (KLER) és a 

Bácska Regionális Ügynökség szervezett. Az önkormányzat dísztermében A vállalkozás éve 

elnevezésű program keretében a jelen lévő vállalkozóknak és a vállalatok képviselőinek 

elsősorban azokat az alapokat mutatták be, amelyek az üzleti fejlesztést, valamint az újítások 

bevezetését támogatják. 

 

Orbán Viktor az ukrán kormányfővel tárgyalt 
2016. szeptember 7. – MTI, kormany.hu, Kárpátalja, karpatalja.ma 

Orbán Viktor miniszterelnök megbeszélést folytatott ukrán kollégájával, Volodimir 

Hrojszmannal a dél-lengyelországi Krinyicában szerda délelőtt – tájékoztatta Havasi 

Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője az MTI-t. Elmondta: a felek megállapodtak 

abban, hogy a két kormány akciótervet állít össze a magyar–ukrán gazdasági együttműködés 

élénkítésére. Orbán Viktor magyarországi hivatalos állami látogatásra hívta meg az ukrán 

miniszterelnököt. A találkozóra még ősszel, várhatóan novemberben sor kerül. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=288748
http://www.magyarszo.com/hu/3153/vajdasag_obecse/152664/Szeptember-k%C3%B6zep%C3%A9ig-lehet-regisztr%C3%A1lni-a-kv%C3%B3tareferendumra.htm
http://www.magyarszo.com/hu/3153/vajdasag/152668/Bemutatt%C3%A1k-a-t%C3%A1mogat%C3%A1si-projektumokat-a-szenttam%C3%A1si-v%C3%A1llalakoz%C3%B3knak.htm
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/07/orban-viktor-az-ukran-kormanyfovel-targyalt


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 8. 
8 

Nemzetközi kisebbségi médiafesztivál kezdődött magyar részvétellel 
Kárpátalján 
2016. szeptember 7. – MTI, Webrádió, KárpátInfo, Magyar Idők 

Tizennyolcadik alkalommal kezdődött el szerdán az Ungvár melletti Börvingesen a 

Szülőföldem szép határa elnevezésű háromnapos nemzetközi televíziós és rádiós fesztivál, 

amelyre ezúttal hat országból, közte Magyarországról neveztek be a nemzetiségi kisebbségek 

életét és kultúráját bemutató alkotásokat. Az Ukrán Nemzeti Tévétársaság (NTKU) 

Kárpátaljai Regionális Igazgatósága által szervezett háromnapos seregszemlén a nemzetközi 

zsűrinek 55 televíziós és 38 rádiós pályamunkát kell értékelnie öt nevezési kategóriában. A 

nemzetiségi kisebbségek médiafesztiválján Ukrajna mellett Magyarország, Románia, 

Szlovákia, Szerbia és Lengyelország alkotói képviseltetik magukat.    

 

EU-s források bevonásán dolgoznak Csapon – Interjú Balogh Oszkár 
alpolgármesterrel 
2016. szeptember 7. – Kárpátalja 

Novemberben lesz egy éve, hogy Csapon az új városvezetés átvette a város irányítását. A 

KMKSZ hét képviselőt delegálhatott a 26 fős városi tanácsba, továbbá ők adták az első 

alpolgármestert Balogh Oszkár személyében. Ezúttal Balogh Oszkár alpolgármestert a 

felerészben magyarok lakta határvárosban elért eredményekről kérdeztük.  

 

Az egyéni vállalkozók és vállalkozások 1271 pályázatot nyújtottak be 
2016. szeptember 7. – Kárpátalja 

Augusztus 31-én lezárult az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítvány által meghirdetett gazdaságfejlesztési pályázatok befogadása. A 

kárpátaljai magyar mikro- és kisvállalkozások kapacitásbővítési, innovációs támogatására, 

valamint a mezőgazdasági és turisztikai vállalkozások fejlesztésére szánt, vissza nem 

térítendő támogatások iránt nagy volt az érdeklődés. Nagy sorok alakultak ki a központ több 

regionális irodájában is. 

 

Egy csepp emberség – Magyar rádiósok segítettek a szolyvai magyar iskolának 
2016. szeptember 7. – Kárpátalja 

Második alkalommal szervezett az MTVA Rádiós Hírszerkesztősége adománygyűjtési akciót 

kárpátaljai magyar iskolák javára. Első alkalommal, két évvel ezelőtt a Barkaszói Középiskolát 

támogatták. Idén az Ungvári Magyar Főkonzulátus javaslatára a szolyvai magyar elemi iskolát 

választották, ahová az iskolakezdést megkönnyítő tanszereket és számítástechnikai 

eszközöket vittek. 

 

Jóság, igazság, egyenesség – Református intézmények tanévnyitója 
2016. szeptember 7. – karpatalja.ma 

Immáron hagyomány, hogy szeptember első vasárnapján a Kárpátaljai Református Egyház 

(KRE) ünnepélyes istentiszteleten ad hálát az új tanévért, s kéri arra az Úr áldását. Idén 
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http://webradio.hu/hirek/kultura/nemzetkozi_kisebbsegi_mediafesztival_kezdodott_magyar_reszvetellel_karpataljan
http://webradio.hu/hirek/kultura/nemzetkozi_kisebbsegi_mediafesztival_kezdodott_magyar_reszvetellel_karpataljan
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/07/eu-s-forrasok-bevonasan-dolgoznak-csapon
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/07/eu-s-forrasok-bevonasan-dolgoznak-csapon
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/07/az-egyeni-vallalkozok-es-vallalkozasok-1271-palyazatot-nyujtottak-be
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/07/egy-csepp-emberseg
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/josag-igazsag-egyenesseg-reformatus-intezmenyek-tanevnyitoja/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 8. 
9 

szeptember 4-én is színültig megtelt a beregszászi nagytemplom, ahol a református líceumok, 

hitoktatók, lelkipásztorok, egyházkerületi oktatási intézmények közös tanévnyitó alkalmára 

került sor. 

 

A kilátótorony vonzó látványossággá vált 
2016. szeptember 7. - Népújság 

A Lendva-hegyi Vinárium kilátótorony működésének egyéves évfordulójára rendezett alkalmi 

ünnepségen – ahogy a megnyitón is – jelen volt Karl Erjavec, Szlovénia külügyminisztere. A 

létesítménynek az első évben szinte kétszer annyi látogatója volt, mint amennyit terveztek: 

mintegy 90 ezer. Nagyon sokan gyűltek össze az 53,5 méter magas Vinárium kilátótorony 

tövében vasárnap, szeptember 4-én délután a Lendva-hegyen, hogy együtt ünnepeljék a kilátó 

működésének egyéves évfordulóját. 

 

Bővíteni a programokat, növelni a bevételt 
2016. szeptember 7. - Népújság 

A Lendvai Könyvtár és a Művelődési és Prompóciós Intézet (MPIL) összevonásával 

megalakult új intézet, a Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ (LKKK) Tanácsa augusztus 

végén megtartotta alakuló ülését. A kilenctagú tanács (az alapító Lendva Község négy 

képviselője, a társalapító LKMNÖK két képviselője, a felhasználók két képviselője és az 

alkalmazottak egy képviselője) zárt ajtók mögött ülésezett a lendvai Városházán. Az ülésen 

elnökké Hajdinjak Prendl Silviját, alelnökké pedig Bači Zsuzsannát választották meg. 

 

Az R15/1 Pince-Lendva szállító gázvezeték területrendezési terve 
2016. szeptember 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az R15/1 Pince-Lendva szállító gázvezeték területrendezési tervét tegnap délután Lendván 

mutatták be a nyilvánosság számára. Az országos projekt koordinátora a Környezetvédelmi és 

Területfejlesztési Minisztérium, valamint az Infrastrukturális Minisztérium. 

 

Nem változik az óvodai ellátás díja a szülők számára Moravske Toplice 
Községben 
2016. szeptember 7. – Muravidéki Magyar Rádió 

Moravske Toplice Községben szombaton tartják a község ünnepét. Ezért a tegnap megtartott 

15. soros községi tanácsülésen döntöttek a község által odaítélt kitüntetésekről, de egyben 

határozatot is fogadtak el a gyerekek számáról az óvodákban és a szülők által fizetendő óvodai 

ellátás díjáról is. 
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http://www.nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1448-a-kil%C3%A1t%C3%B3torony-vonz%C3%B3-l%C3%A1tv%C3%A1nyoss%C3%A1gg%C3%A1-v%C3%A1lt.html
http://www.nepujsag.net/kultura/1454-b%C5%91v%C3%ADteni-a-programokat,-n%C3%B6velni-a-bev%C3%A9telt.html
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174424943
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174424945
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174424945
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Smuk András kapta az idei Centrope díjat 
2016. szeptember 8. - Volksgruppen 

Szeptember 7-én, ma délelőtt adták át Bécsben a tizedik Centrope díjat, amelyet Smuk 

András, a bécsi magyar Európa-Club elnöke kapott meg. A díjat Häupl Michael Bécs 

polgármestere és Karl Reinhard, a Raiffeisenbank Alsó-Ausztria elnöke adta át Smuknak. A 

Centrope díjjal 2007 óta olyan személyeket tisztelnek meg, akik ápolják a határon átnyúló 

kapcsolatokat Bécs, Alsó-Ausztria, Burgenland és a szomszédországok Csehország, Szlovákia 

és Magyarország között. 
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http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2795385/
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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 7. – Kossuth Rádió 

Egy nyelven beszél-e a Magyar Közösség Pártja a szlovákiai magyar közlekedési 

miniszterrel? MKP-s javaslatok a kétnyelvű feliratok egyenlőségéért 

Magyar feliratokat, kétnyelvű tájékoztatást a szlovákiai közlekedésben, a személyszállítás 

minden területén - erről dolgozott ki javaslatcsomagot a parlamenten kívüli Magyar Közösség 

Pártja, az MKP. A cél a vizuális és a verbális kétnyelvűség megteremtése a közutakon, 

vasúton, a folyami és a légi közlekedésben, a teljes nyelvi jogegyenlőség, hiszen a magyarok 

ugyanúgy adófizetői a szlovák államnak, mint a többségi nemzet. Az MKP a javaslatokat a 

pozsonyi kormány frissen kinevezett magyar nemzetiségű közlekedési miniszterének, a 

MOST-Híd pártot képviselő Érsek Árpádnak juttatja el.  

Magyar - magyar összecsapás egy parlamenti mandátumért Horvátországban 

A vasárnapi választások előtt a MESZ azt híreszteli, hogy a HMDK horvátokat és romákat 

toboroz magyar választónak. Interjú a vasárnapi horvátországi választások magyar 

vonatkozásáról. Telefonos interjú Jankovics Róberttel, a Horvátországi Magyarok 

Demokratikus Közösségének ügyvezető elnökével és parlamenti képviselőjelöltjével. 

A Királyhágó-melléki és a felvidéki református egyházkerület képviselői 

találkoztak az elmúlt hétvégén Szatmár megyében 

A Királyhágó-melléki és a felvidéki református egyházkerület képviselői találkoztak az elmúlt 

hétvégén Szatmár megyében. A két egyházkerület 2000-ben, Erdélyi Géza és Tőkés László 

püspöksége idején kötött egymással testvéregyházi kapcsolatot. Azóta rendszeresek a 

találkozások, a mostani a tizedik volt, amelyen mintegy negyvenen vettek részt Felvidékről és 

a Partiumból. Tavaly a felvidéki gömöri régió és az egykori Abaúj-Torna vármegye 

reformátusai látták vendégül a partiumiakat.  

Pár napja ért véget a SegédKezek kalákatábor Erdélyben 

Pár napja ért véget a SegédKezek kalákatábor Erdélyben, az aranyosszéki Várfalván. A tábort 

a Magyar Unitárius egyház Gondviselés segélyszervezete és az  Országos Dávid Ferenc 

Ifjúsági Egylet szervezte. Az önkéntes munkatábor célja a rászorulók közvetlen segítése, 

ugyanakkor a közösségi szolidaritás évszázados hagyományának, a kalákáknak az 

újraélesztése volt.  

Lovas ünnep Gyergyószentmiklóson 

Lovas ünnep Gyergyószentmiklóson - 60 lovas versenyt, játékot, bemutatót tartott az 

összesen mintegy 400 aktív résztvevő. A Határok nélkül munkatársa a helyszínen járt. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-07_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-07_18:30:00&ch=mr1

