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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

„Magyarok a Kárpát-medencében – képzések, vállalkozások, munkaerőpiac” 
2016. szeptember 15. – Kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága „Magyarok a Kárpát-medencében – 

képzések, vállalkozások, munkaerőpiac” címmel szakmai hétvégét és továbbképzést szervez 

külhoni magyar főiskolai és egyetemi hallgatók számára. A háromnapos konferencia során 

olyan előadásokra kerül sor, amelyeken a résztvevők ismereteket szerezhetnek az egyéni és 

közösségi szerepvállalás, az érdekérvényesítés, valamint a magyar nemzetet érintő 

legfontosabb közéleti, aktuálpolitikai, gazdasági és településfejlesztési kérdésekről. A 

konferencia mindemellett elősegíti a fiatalok közti együttműködést, a magyar-magyar 

kapcsolatok erősítését. 

 

Aláírta az együttműködési megállapodást az RMDSZ és az MPP 
2016. szeptember 15. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Együttműködési megállapodást írt alá az RMDSZ és az MPP a parlamenti választások 

kapcsán. A megállapodás szerint az MPP két befutó helyet kap az RMDSZ képviselői listáin, 

Hargita, illetve Kovászna megyében. További öt megyében is lesznek MPP-s politikusok a 

listákon, nem befutó helyeken. Kelemen Hunor RMDSZ-elnök elmondta a szerződés 

nyilvános kolozsvári aláírásakor, lemodellezték a korábbi választások eredményeit figyelembe 

véve, és az új választási törvény miatti szükséges korrekciókat elvégezve, hogy melyek a 

befutó helyek, így esélytelen az, hogy az MPP-nek több mint két jelöltje vesz részt a 

törvényhozásban decembertől. Biró Zsolt elmondta, a 2014-ben, az EP-választások kapcsán 

megkötött megállapodás jelentős lépés volt az erdélyi magyar politikában. Ma erősebb az 

erdélyi magyarok érdekérvényesítő képessége. Az MPP-ben az az álláspont kerekedett felül, 

hogy a képviseletre szükség van. Felelős politikai alakultként fontos, hogy az MPP is ott 

legyen a parlamentben. Az MPP nem akarta gyengíteni a magyar képviselet esélyeit, éppen 

ezért sem 2008-ban, sem 2012-ben nem indultak a parlamenti választásokon. Most ennek a 

megállapodásnak az eredményeként két MPP-s kerül be a törvényhozásba. 

 

Kiosztották az oktatási-nevelési és hallgatói támogatást Szabadkán 
2016. szeptember 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Kiosztották az 2015/2016-os tanév oktatási-nevelési, tankönyv és taneszköz, valamint 

hallgatói támogatását Szabadkán hat családnak. A vissza nem térítendő támogatást Szilágyi 

Péter, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára 

adta át a Magyar Házban. Szilágyi Péter, Magyarország nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkára osztotta ki a támogatást a Magyar Házban Szabadkán. Jövőre, várhatóan 

emelkedni fog a támogatás összege – mondta a helyettes államtitkár. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/felhivas-magyarok-a-karpat-medenceben-kepzesek-vallalkozasok-munkaeropiac
http://itthon.transindex.ro/?hir=43793
http://pannonrtv.com/web2/?p=289877
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Kelemen köszönetet mondott az amerikai nagykövetnek 
2016. szeptember 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, MTI 

Az amerikai nagykövetről székely zászlóval készült fotóval kapcsolatos hisztéria ha másra 

nem, arra jó volt, hogy általa az amerikaiak is látják, kivel van dolguk – jelentette ki 

csütörtökön Kolozsváron Kelemen Hunor. Kelemen Hunor beszámolója szerint Hans Klemm 

nagykövet a múlt héten kétórás beszélgetésre látta vendégül a nagyköveti rezidencián, és a 

diplomata székelyföldi látogatása előtt alaposan átbeszélték a magyar közösség romániai 

helyzetét. Az RMDSZ elnöke a kincses városi sajtótájékoztatón köszönetet mondott a 

nagykövet Hargita és Kovászna megyei körútjáért, és úgy vélte, hogy Hans Klemm a világ 

legtermészetesebb gesztusát tette a látogatás során. A politikus szerint az Egyesült Államok 

bukaresti nagykövetének székely zászlós fotója csupán ürügy a nacionalista érzelmek 

választások előtti felkorbácsolására. Megjegyezte: a román politikában a választási években 

rendszerint felhevülnek a nacionalista indulatok.  

 

Kelemen Hunor: Megleptek a hisztérikus reakciók, felső szintről is, Klemm 
fotója kapcsán 
2016. szeptember 15. – Nyugati Jelen 

Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy Hans Klemm, az 

Amerikai Egyesült Államok bukaresti nagykövetének fotója nem a románok ellen irányuló 

gesztus, és őt meglepték a hisztérikus reakciók még a legfelsőbb szintekről is. „Normális 

gesztusról van szó, ajándékot kapott, ezt a zászlót, ezt a jelképet, és lefényképeztette magát. 

Ez nem Románia, nem a románok elleni gesztus. Nagyon megleptek a hisztérikus reakciók, 

amelyek nagyon magas helyekről és vezető politikusok, véleményformálók részéről is 

érkeztek. Ez a reakció megmutatta, hogy igaz, amit évek óta mondunk, vagyis hogy léteznek 

olyan dolgok, amelyeket a hatóságok kiegyensúlyozatlanul és tiszteletlenül kezelnek. A 

magyarok lojális állampolgárok. Száz éve Romániában élnek és hoznak létre értékeket, és 

érzik a tisztelet hiányát, a bizalom hiányát, az állami hatóságok bizalmának hiányát. És most 

nehezen megmagyarázható gesztusokat látok egy nagykövet kapcsán, aki mit tett? Elment 

Hargita és Kovászna megyébe, a Székelyföldre, ahogy Olténiába is” – fejtette ki Kelemen az 

RFI-nek nyilatkozva. 

 

Megkezdődött a nagybányai Főtér Fesztivál 
2016. szeptember 15. – Krónika 

Hajdú Tamás fotóművész Nagybányai pillanatok című kiállításának megnyitójával vette 

kezdetét csütörtökön a nagybányai Főtér Fesztivál, azaz a helyi magyar napok a Lendvay-ház 

galériájában. Pénteken huszártoborzóra kerül sor, ennek keretében debreceni huszárok és 

bányavidéki hagyományőrzők tartanak lovasbemutatót, és 18.40-től kezdődik a fesztivál 

hivatalos megnyitója. A vasárnapig tartó Főtér Fesztivál programja változatos, színes 

kikapcsolódási lehetőségeket sorakoztat fel, lesz néptáncelőadás és reneszánsz tánc egyaránt, 
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http://www.kronika.ro/belfold/kelemen-koszonetet-mondott-az-amerikai-nagykovetnek
http://www.nyugatijelen.com/kronika/kelemen_hunor_megleptek_a_hiszterikus_reakciok_felso_szintrol_is_klemm_fotoja_kapcsan.php
http://www.nyugatijelen.com/kronika/kelemen_hunor_megleptek_a_hiszterikus_reakciok_felso_szintrol_is_klemm_fotoja_kapcsan.php
http://www.kronika.ro/szines/megkezdodott-a-nagybanyai-foter-fesztival
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az óvodásoknak Lego olimpiát és aszfaltrajz-versenyt tartanak, az érdeklődők ugyanakkor 

hagyományos mesterségeket próbálhatnak ki, és kézműves vásáron válogathatnak a portékák 

között. 

 

Borboly szerint a középosztály eltűnését eredményezné a területrendezési 
törvény elfogadása 
2016. szeptember 15. – transindex.ro 

A középosztály eltűnését eredményezné a területrendezési törvénytervezet jóváhagyása - 

nyilatkozta Borboly Csaba Hargita megyei tanácselnök az Erdély FM-nek csütörtökön annak 

kapcsán, hogy múlt hónap közepén a kormány közvitára bocsátotta az erre vonatkozó 

jogszabálytervezetet. A tervezetet az RMDSZ ellenzi, Borboly Csaba pedig a szövetség 

Országos Önkormányzati Tanácsa nevében nemrég állásfoglalást tett közzé, amelyben 

összegzi a szövetségnek a törvénytervezet ellen megfogalmazott kifogásait. 

 

Módosítaná a földvisszaszolgáltatás határidejét és az államosításra vonatkozó 
törvényt Tánczos és Korodi 
2016. szeptember 15. – transindex.ro 

A jogtalanul elvett földek visszaszolgáltatására vonatkozó, 2013-as évi 165-ös számú 

törvényen módosítana Tánczos Barna szenátor és Korodi Attila parlamenti képviselő. Az 

említett törvényben szerepelt többek között az a határidő, amely szerint 2016. január 1-ig meg 

kellett volna oldani a visszaigénylési kérelmeket és a birtokba helyezést, illetve ki kellett volna 

bocsájtani a birtokleveleket. Ezt a határidőt tolta ki tavaly decemberben a technokrata 

kormány 2017. január 1-re, többek között az RMDSZ felszólítására is. A törvényben az is 

szerepel, hogy a vissza nem szolgáltatott földterületek január 1 után az Országos 

Mezőgazdasági Földalapba kerülnek, amelyet az Állami Vagyonügynökség kezel majd. A két 

RMDSZ-es politikus szerint a törvényben megadott határidő tisztességtelen, az 

újraállamosítás pedig veszélyes, ezért nyújtottak be szeptember 14-én módosító javaslatot.  

 

Újabb iskola kapott értékes adományt a Studium-Prospero Alapítványtól 
2016. szeptember 15. – maszol.ro 

A Studium-Prospero Alapítvány újabb iskolának adott át értékes didaktikai eszközöket 

Marosvásárhelyen: ez alkalommal a 7-es számú Általános Iskola részesült adományban, 

amelyet Vass Leventétől, az alapítvány ügyvezetőjétől vett át csütörtökön Körtesi Sándor 

iskolaigazgató. Az adomány első részét még márciusban megkapta az iskola: egy nagy 

kapacitású nyomtatót és képernyőket, valamint számítógép tartozékokat kapott a 

Regeneráció Egyesület hozzájárulásával. Most a Bethlen Gábor Alaptól elnyert 600 ezer 

forintnyi támogatásból két laptop, egy videó projektor, egy fényképezőgép és a hozzá való 

tartozékok gyarapítják a tanintézmény eszköztárát. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43794
http://itthon.transindex.ro/?hir=43794
http://itthon.transindex.ro/?hir=43795
http://itthon.transindex.ro/?hir=43795
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/69771-ujabb-iskola-kapott-ertekes-adomanyt-a-studium-prospero-alapitvanytol
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Nagyszalontán tömegek regisztrálnak 
2016. szeptember 15. – Bihari Napló 

A hajdúvárosi RMDSZ már több mint 11 ezer embert honosított, az alapköltségeket 

bérmentesen vállalva. A sok munka most megtérül: százak indultak meg, hogy regisztráljanak 

a népszavazásra. Török László, a helyi RMDSZ elnöke elmondta, hogy mindenkit szavazásra 

buzdítanak. Kihangsúlyozta, hogy bár a nagyszalontaiak direkt módon nem tapasztalták meg, 

hogy mit jelent a migránsok jelenléte, de áttételesen minden Bihar megyei magán érezheti 

Brüsszel hibás politikáját. A migránsválság eredménye az, hogy Románia schengeni 

csatlakozása lekerült a napirendről, és a határátkelőhelyeken újra sorok kígyóznak. Ez pedig 

gazdasági fejlődéstől, beruházóktól és a szabad mozgástól veszi el a lehetőséget Erdély-szerte. 

Épp ezért Brüsszel nihilista politikusainak, szavazatunk érvényesítésével, sárga lapot kell 

felmutassunk – fogalmazott az elöljáró. 

 

Asszimilációs díj Tőke Ervintől 
2016. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Beolvadásból jeles díjat küldött el Tőke Ervin, a Minta ifjúsági szervezet elnöke csütörtökön 

postán a Hunyad megyei RMDSZ-nek. Sajtóhírekből ugyanis arról értesült, hogy a Hunyad 

megyei Cebén, Avram Iancu román felkelő sírjánál tartott megemlékezésen a szövetség tagjai 

is koszorúztak. 

 

Az EMNT is segít a kvótanépszavazásban 
2016. szeptember 15. – szekelyhon.ro 

Szombatig regisztrálhatnak még a magyar állampolgárok a választási névjegyzékbe, hétfőtől 

pedig már lehet leadni a levélszavazatokat. Az október másodikán zajló magyarországi 

népszavazás előtt besegít az EMNT irodahálózata is. Tiboldi László, az Erdélyi Magyar 

Nemzeti Tanács országos alelnöke és Nagy Pál, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 

udvarhelyszéki elnöke az EMNT csíkszeredai irodájában sajtótájékoztatón számoltak be arról, 

hogyan kívánnak segítséget nyújtani a magyarországi referendumon részt venni 

szándékozóknak. 

 

A kvótareferendumról tartott előadást Völner Pál igazságügyi államtitkár 
2016. szeptember 15. – Krónika, transindex.ro, Magyar Hírlap, Magyar Idők 

Akár az Európai Unió széthullásához is vezethet az illegális bevándorlók 

kényszerbetelepítése, ugyanis naivitás azt hinni, hogy ott maradnak, ahová letelepítik őket – 

jelentette ki csütörtökön Kolozsváron Völner Pál, a magyarországi Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára. „Ha pedig valamennyi tagállam határlezárással kezd védekezni a migránsok 

továbbvándorlása ellen, az olyan negatív következményekkel járhatna, hogy elveszítjük az 

európai uniós csatlakozás összes előnyét. Ugyanis nincs rá garancia, hogy megmarad a 

határok átjárhatósága vagy a Schengeni övezet” – fejtette ki a Krónikának az államtitkár. A 

magyar kormány képviselője csütörtökön a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 

kolozsvári karán tartott előadást az október 2-i kvótanépszavazás tétjéről. 
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http://www.erdon.ro/nagyszalontan-tomegek-regisztralnak/3190072
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/asszimilacios-dij-toke-ervintol
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/az-emnt-is-segit-a-kvotanepszavazasban
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-kvotareferendumrol-tartott-eloadast-volner-pal-igazsagugyi-allamtitkar
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Lemond magyar állampolgárságáról egy sepsiszentgyörgyi újságíró 
2016. szeptember 15. – Krónika, maszol.ro 

Lemond magyar állampolgárságáról Bús Ildikó újságíró, a sepsiszentgyörgyi Friss FM 

hírszerkesztője. A rádiós a Facebookon „üzent” Orbán Viktor magyar kormányfőnek, 

kijelentve: megkapta az október 2-i kvótanépszavazáson való részvételre felszólító levelet. „A 

gyűlöletkampány kiválóan működött, csakhogy én nem a nem magyar állampolgárokat 

gyűlöltem meg ezáltal. Továbbá üzenem, hogy többet ilyen levelet ne küldjön – ne pazarolja 

rám a papírt és az illetéket –, mert holnap elkezdem a magyar állampolgárságomról való 

lemondás eljárását” – írta nyilvános profilján az újságíró, akinek gesztusa nagy felháborodást 

váltott ki a közösségi oldalon, sokan sértő megjegyzésekkel illették emiatt. 

 

Szakemberek szerint mentalitásváltást eredményezhet a nemi kvóta 
bevezetése 
2016. szeptember 15. – Krónika 

Nemcsak a nők, hanem a közösség számára is hasznos a nemi kvóta – szögezte le a 

Krónikának Geambaşu Réka szociológus, a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 

Szociológia és Szociális Munkásképző Intézetének oktatója. Mint ismeretes, a 

képviselőháznak az őszi parlamenti ülésszakban kell kimondania a döntő szót a 

genderkvótáról. A szenátus által már jóváhagyott jogszabály szerint egy párt önkormányzati 

választási listáin mindkét nem jelenlétének legalább 30 százalékosnak kell lennie. A 

2015/208-as választási törvényt módosító kezdeményezés szerint a választási bizottságok 

kötelezően elutasítanák azokat a listákat, melyek nem teljesítik az előírást. A módosítást 

először a 2020-as választásokon alkalmaznák. 

 

Állami kitüntetéseket adtak át Csíkszeredában 
2016. szeptember 15. – Krónika, szekelyhon.ro 

Kilenc személynek nyújtottak át magyar állami kitüntetést csütörtökön délután Magyarország 

csíkszeredai főkonzulátusán. A csíktaplocai születésű Csedő Károly gyógynövénytudós a 

Magyar Érdemrend tisztikeresztjét vehette át. A Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést 

vehette át Gábos Endre néptáncos, koreográfus, népdalénekes, a Hargita Nemzeti Székely 

Népi Együttes szólótáncosa. Az ünnepi alkalommal a Magyar Érdemrend középkeresztje 

kitüntetést vehette át Puskás Bálint Zoltán volt alkotmánybíró, a Máltai Szeretetszolgálat 

tagja, a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetést nyújtották át Sipos Emese egyetemi 

tanárnak, Dénes Mihálynak, a Máltai Szeretetszolgálat tagjának, Oláh Dénes marosvásárhelyi 

római katolikus főesperesnek és Dimény András vargyasi nyugalmazott unitárius lelkésznek. 

Továbbá Asztalos Enikő néprajzkutató és Petry Zalán Endre, a marosvásárhelyi Petry 

húsipari vállalkozás vezetője a Magyar Arany érdemkereszt kitüntetést kapta. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-kvotareferendumrol-tartott-eloadast-volner-pal-igazsagugyi-allamtitkar
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szakemberek-szerint-mentalitasvaltast-eredmenyezhet-a-nemi-kvota-bevezetese
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/szakemberek-szerint-mentalitasvaltast-eredmenyezhet-a-nemi-kvota-bevezetese
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/allami-kitunteteseket-adtak-at-csikszeredaban-1
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Ezreket várnak a Brassói Magyar Napok vasárnapig tartó rendezvényeire 
2016. szeptember 15. – Krónika 

Kedd este a kolozsvári művészekből álló Operett Group ProjeKt fellépésével kezdődött el az 

idei Brassói Magyar Napok programsorozata, az utolsó fellépő pedig vasárnap este a 

magyarországi Piramis zenekar lesz. Szerdán a brassói unitárius templomban nagy 

népszerűségnek örvendett Földes László Hobo fellépése, aki a Tudod, hogy nincs bocsánat 

című József Attila-estjével lépett fel, csütörtök este pedig a program szerint a Republic 

zenekar koncertezett a főtéri nagyszínpadon. Az immár hatodik alkalommal megszervezett 

rendezvény Toró Tamás főszervező, Brassó város önkormányzati képviselője szerint Dél-

Erdély legnagyobb magyar fesztiváljává nőtte ki magát, a hétvégén tízezres jelenlétre 

számítanak. A Brassói Magyar Napok költségeinek felét az ottani magyar vállalkozók állják, a 

másik felét a magyar állam, illetve Brassó város önkormányzata. 

 

Magyar jogkövetelések és stabilitás 
2016. szeptember 15. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Fogalmazzunk úgy: a semminél egy kicsivel több, de 

különösebben nem felvillanyozó, hogy Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti 

nagykövete székelyföldi látogatásán legalább annyit elismert: a romániai magyar közösségnek 

joga van petíciókban és utcai tüntetésekben kiállni a jogkövetelései mellett.  

Vagyis annyiban a román hatóságokkal szemben foglal állást, hogy fontosnak tartja a 

szólásszabadság és a gyülekezési jog biztosítását. Az már más kérdés, hogy a konkrét kérések, 

az önrendelkezés, a nyelvhasználat mellett már nem állt ki ilyen határozottsággal, csupán 

általánosságban beszélt arról, hogy Washington figyelemmel követi a kisebbségi jogok 

tiszteletben tartását”. 

 

Készül Márton Áron püspök szarkofágja 
2016. szeptember 16. – Krónika 

Már csak püspöki címere hiányzik arról a szarkofágról, amelyben Márton Áron egykori 

erdélyi római katolikus püspök földi maradványait helyezik el. A szarkofágot a tervek szerint 

szeptember 22-én szállítják Gyulafehérvárra, ahol a székesegyházban helyezik el. 

 

Kétszer több a turista, de még több vendéget várnak 
2016. szeptember 16. – Krónika 

Bukarestben kezdődnek el a Háromszéki Turisztikai Napok: a térség turisztikai 

látványosságait népszerűsíteni hivatott rendezvénysorozat szeptember 19-én a bukaresti 

Balassi Intézetben rajtol, a Háromszék – egyszerűen meseszép nyitányon bemutatják az 

Irányháromszék.ro és Viziteazacovasna.ro honlapokat és a turisztikai csomagokat.  Grüman 

Róbert, a szervező Kovászna Megyei Tanács alelnöke csütörtöki sajtótájékoztatóján 

elmondta, felívelőben van a háromszéki turizmus, bár még sok a tennivaló. 
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http://www.kronika.ro/szines/ezreket-varnak-a-brassoi-magyar-napok-vasarnapig-tarto-rendezvenyeire
http://www.kronika.ro/velemeny/magyar-jogkovetelesek-es-stabilitas
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A drámai 56-os helyzet 
2016. szeptember 15. – ujszo.com 

A kassai Thália Színházban a közelmúltban ismertették annak a drámapályázatnak az 

eredményét, amelyet Magyarország Kassai Főkonzulátusa a színházzal közösen hirdetett meg 

az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából. Összesen három mű érkezett, és mivel 

pont ennyit díjazhattak, egyik szerző sem maradt elismerés nélkül. 

 

Az eurobürokráciát ostorozta Csáky Strasbourgban 
2016. szeptember 15. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Az Európai Bizottság nehézkes működését ostorozta a héten Csáky Pál Strasbourgban, az EP 

plenáris ülésén. Kifogásolta, hogy az Európai Bizottság többszöri halasztás után sem hirdette 

meg a képviselő által jegyzett Sokszínű Európa programot. "Tavaly, 2015 elején volt egy vitám 

Frans Timmermans alelnök úrral a Petíciós Bizottságban az őshonos európai nemzeti 

kisebbségekről. Timmermans úr akkor azt javasolta, írjak egy projektet az általam felvázolt 

problémák kezelésére. Megtettem, és a projekt az Európai Bizottságtól a legmagasabb 

szakmai besorolást kapta, s ugyanígy értékelte a projektet a LIBE szakbizottság is" írja 

állásfoglalásában Csáky Pál. A projekt neve Sokszínű Európa, amely az Európai Parlament 

tavaly decemberi döntése alapján az Európai Unió idei költségvetésének részévé vált. 

 

A Felvidék keleti részén is elkezdődött az értékgyűjtés 
2016. szeptember 15. – Felvidék Ma 

A Kelet-felvidéki Értéktár Kollégium ismertető szakmai konferenciát szervez a magyar 

értéktárról szeptember 19-20-án Rimaszombatban, Várhosszúréten és Kassán. „A 

konferenciák témája a Magyarországról kiinduló Értéktár Mozgalom és a hungarikumok. 

Három előadó járja végig a helyszíneket. Imre Károly, hungarikum szakértő Budapestről 

ismerteti a Magyar Értéktár mibenlétét, jelentőségét, célját és gyakorlati tanácsokkal szolgál a 

magyar értékek felgyűjtésének első lépéseihez. A Felvidéki Magyar Értéktár alapító 

szervezeteinek két képviselője: Huszár László, a dunaszerdahelyi Szlovákiai Magyar 

Művelődési Intézet igazgatója és Varga Péter, a karvai Gazda Polgári Társulás elnöke 

beszámolnak a közel kétéves tapasztalataikról, valamint bemutatják a Felvidéki Magyar 

Értéktár honlapját“ – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a szervezők nevében Kovács Ágnes, a 

Rovás polgári társulástól. 

 

A fiatalok bevonása Kassán létfontosságú feladat – tanácskozott a Csemadok 
városi konferenciája 
2016. szeptember 15. – Felvidék Ma 

A Csemadok kassai szervezete megtartotta XX. városi konferenciáját szeptember 13-án a 

Márai Stúdiószínpad termében. A elkövetkező időszak feladatai közé tartozik a 

főpolgármester figyelmének felhívása a Márai-emlékszoba méltatlan állapotára és a helyzet 

rendezésének fontosságára. Ha ezen a téren a város nem lép, akkor fennáll a veszélye, hogy az 

Fe
lv

id
é

k
 

http://ujszo.com/online/kultura/2016/09/15/a-dramai-56-os-helyzet
http://www.hirek.sk/belfold/20160915103024/Az-euroburokraciat-ostorozta-Csaky-Strasbourgban.html
http://felvidek.ma/2016/09/a-felvidek-keleti-reszen-is-elkezdodott-az-ertekgyujtes/
http://felvidek.ma/2016/09/a-fiatalok-bevonasa-kassan-letfontossagu-feladat-tanacskozott-a-csemadok-varosi-konferenciaja/
http://felvidek.ma/2016/09/a-fiatalok-bevonasa-kassan-letfontossagu-feladat-tanacskozott-a-csemadok-varosi-konferenciaja/
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e célra nyújtott uniós támogatást vissza kell fizetni. A konferencia állandó feladatnak tekinti a 

fiatalok bevonását. Ez Kolár Péter, leköszönő elnök szerint élet-halál kérdés Kassán. 

 

Felvidékiek a kurta farkú gólya városában 
2016. szeptember 15. – Felvidék Ma 

A tanulmányi kirándulás ötvenöt résztvevője Pozsonyból autóbusszal utazott Strasbourgba. A 

vegyes társaság szeptember 11 és 13 között tett látogatást Strasbourgban és az Európai 

Parlamentben Csáky Pál EP-képviselő meghívására. A látogatói csoportban több fiatal is részt 

vett, akik a képviselő által meghirdetett esszépályázat győzteseiként lehettek jelen. 

Pedagógusok, a felvidéki magyar közösségben tevékeny civilek, Csemadok-tagok, 

polgármesterek alkották a Szlovákia különböző területeiről meghívott látogatókat. 

 

Hamarosan befejeződik a zombori Szentháromság templom felújítása 
2016. szeptember 15. – Vajdaság Ma 

Évtizedekig nem volt arra lehetőség, hogy felújítsák, holott igencsak ráfért volna. Néhány 

évvel ezelőtt hozzákezdtek a munkálatokhoz, amelyek a templom belső és külső tatarozása 

mellett a hozzá tartozó rendház felújítását is magában foglalta. A rendházon a teljes tetőt 

cserélni kellett, már életveszélyessé kezdett válni az épület, amire a plébános, ft. Josip 

Pekanović nem egyszer fel is hívta az illetékesek figyelmét. Az elmúlt évek során városi 

támogatással cserélték ki a tetőzetet az egykori rendházon, újrafestették a falakat, beleértve a 

Szentháromság tér felőli homlokzatot ékesítő és a város jelképének számító Napórát, 

valamint teljes belső felújításon esett át a templom. 

  

A tartományi parlament elfogadta a jelképekről szóló határozatot 
2016. szeptember 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó, Vajdasági RTV 

A tartományi parlament szavazattöbbséggel elfogadta a Vajdaság hagyományos jelképeiről és 

azok használatáról szóló határozatot, jelenti a Tanjug. Kilencven képviselő támogatta a 

határozat elfogadását, hatan ellenezték, 13-an pedig tartózkodtak. A határozat elfogadására 

voksoltak a Szerb Haladó Párt (SNS), a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ), a Szerbiai 

Szocialista Párt (SPS), valamint az ellenzéki Szerb Radikális Párt (SRS) képviselői, a 

Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) tagjai ellenezték, a Demokrata Párt (DS) és az Elég 

volt mozgalom (DJB) képviselői pedig tartózkodtak. 

  

Lakossági fórum Szabadkán a kvótareferendumról 
2016. szeptember 15. – Pannon RTV 

Lakossági fórumot tartott csütörtökön a Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán az október 

2-i kvótareferendumról. Az előadók arra búzdították a jelenlevőket, hogy szavazzanak 

nemmel a Magyarországra való kötelező betelepítésre. A fórum előadói közül Bunford 

Tivadar, a VMSZ szabadkai szervezetének elnöke azt mondta, azért fontos nemmel szavazni, 
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http://felvidek.ma/2016/09/felvidekiek-a-kurta-farku-golya-varosaban/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20613/Hamarosan-befejezodik-a-zombori-Szentharomsag-templom-felujitasa.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20612/A-tartomanyi-parlament-elfogadta-a-jelkepekrol-szolo-hatarozatot.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=289925
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mert csak így maradhat meg Magyarország annak az anyaországnak, amilyen eddig is volt, 

hogy amikor Magyarországra utazunk, magyarként magyarokat magyarul tudjunk üdvözölni. 

  

Új ablakokat kapott a moholi általános iskola 
2016. szeptember 15. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Új ablakokat kapott a moholi Novak Radonić Általános Iskola, amelynek a külső homlokzatát 

is teljesen felújították. A munkálatokra egyrészt a diákok biztonságának, másrészt az épület 

energiahatékonyságának növelése érdekében került sor. A felújítás összesen nyolcmillió 

dinárba került, amit Ada község önkormányzata teljes egészében saját forrásaiból pénzelt. A 

moholi Novak Radonić Általános Iskolának jelenleg összesen 400 tanulója van, akik mellett 

további 36 személy vesz részt az intézmény által szervezett felnőttoktatásban. Tizenhárom 

tagozaton magyar, tíz tagozaton pedig szerb nyelven folyik az oktatás, míg a felnőttoktatás 

szintén szerb nyelven zajlik. 

 

Újabb ülés a kommasszáció folytatása érdekében 
2016. szeptember 15. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak Község Tanácsa rendkívüli ülést tartott annak érdekében, hogy eleget tegyen a 

Lendvai Közigazgatási Egység által támasztott követelménynek, amely a tagosítási folyamat 

folytatásához szükséges. Nevezetesen a Községi területrendezési terv 27. szakaszának 

hivatalos magyarázatát hallgatták meg és fogadták el a tanács tagjai. 

 

A horvátországi magyarok többsége Jankovics Róbertre, a HMDK jelöltjére 
szavazott 
2016. szeptember 15. – Huncro.hr 

A szeptember 11-e előrehozott parlamenti választáson a horvátországi kisebbségeknek 

választaniuk kellett a horvát és a nemzetiségi lista között, nemzettársaink ez utóbbival az 

egyetlen garantált, magyar képviselői helyet betöltő személyre voksolhattak. A www.izbori.hr 

hivatalos választási oldal adatai alapján az összesen 9981 magyar nemzetiségű, szavazójoggal 

rendelkező személyből vasárnap 5212-en járultak az urnákhoz és kérték a magyar listát. 5151 

érvényes és 61 érvénytelen szavazatot regisztráltak. A többség Jankovics Róbertre és 

helyettesére, dr. Szántó Tiborra, a HMDK jelöltjeire adta le voksát, összesen 2731-en, Juhász 

Sándor és helyettese, Sója Dénes, a MESZ jelöltjei 2420 szavazatot kaptak. 

 

Köszönjük! 
2016. szeptember 15. – Huncro.hr 

Vasárnap több hihetetlen dolog történt közösségünkben. Dr. Szántóval még soha nem látott 

méretű támogatást kaptunk Önöktől, egészen pontosan 2731 magyar szavazott ránk. Ez 
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majdnem 300 szavazattal több, mint amennyit bármelyik horvátországi magyar jelölt kapott 

egy parlamenti választáson az eddigi kilenc ciklusban. 

 

Megjelent A magyar nyelv Horvátországban című könyv 
2016. szeptember 15. – Huncro.hr 

A magyar nyelv a Kárpát-medencében a XX. század végén elnevezésű kutatás keretében 2014 

őszén kezdődött meg a horvátországi magyarok nyelvhasználatának az elemzése. A több 

hónapig tartó munka eredményeként nemrég megjelent A magyar nyelv Horvátországban 

című könyv. A kötet szerzői horvátországi és magyarországi nyelvészek és egyetemi hallgatók. 

 

Nagy Magyar Turizmusnap Bécsben 
2016. szeptember 15. - Volksgruppen 

A német elnevezés Großer Ungarn Tourismustag alapján GUT-nak is hívott, immár önálló 

brandé vált rendezvény idén szeptember 29-én hatodik alkalommal kerül megrendezésre 

Bécsben, ahol egész napos randevút ad egymásnak az osztrák és magyar turisztikai szakma a 

Magyar Turisztikai Ügynökség bécsi irodájának szervezésében. 
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http://www.kepesujsag.com/megjelent-magyar-nyelv-horvatorszagban-cimu-konyv/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2796825/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 16. 
11 

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 15. – Kossuth Rádió 

 

Az Európai Bizottság nehézkes működését és bürokratikusságát bírálta Csáky 

Pál 

Az Európai Bizottság nehézkes működését, bürokratikusságát bírálta a felvidéki Csáky Pál, az 

MKP képviselője az Unió strassburgi parlamenti ülésén Azt kifogásolta, hogy az Európai 

Bizottság többszöri halasztás után sem hirdette meg a képviselő által jegyzett Sokszínű 

Európa programot az őshonos nemzeti kisebbségek számára.  

 

Gyűjti a levélszavazatokat az Erdélyi Magyar Néppárt 

Közel 60 bihari településre jutott el az elmúlt hetekben a párt megyei szervezetének 

regisztrációs karavánja. A körút során több mint 1000 új regisztrációs ívet töltöttek ki 

segítségükkel. Az Erdélyben működő Demokrácia Központokban nemcsak a regisztrációban, 

hanem a levélszavazatok leadásához szükséges adatlapok helyes kitöltésében is segítenek. A 

részletekről Zatykó Gyulát, az Erdélyi Magyar Néppárt alelnökét kérdezte a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

Az EMNT Temes megyei szervezete a regisztrációban és a szavazatok 

eljuttatásában is segít 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ottani szervezete nem csak a regisztrációban, hanem a 

szavazatok eljuttatásában is segít a térségben élő magyar állampolgároknak - mondta el a 

Határok nélkül munkatársának Kása Zsolt, a szervezet helyi elnöke. 

 

Filantrópia és gyógyítás Kárpátalján, magyar orvosok továbbképzése a tengeren 

túl 

Az amerikai SARA alapítvány már régóta jótékonykodik a régióban, képviselője, dr. Szilágyi 

István 25 éve vette fel a kapcsolatot a munkácsi kórházzal. Az idős orvossal Zsoldos Barnabás 

Kisvárdán találkozott. 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-15_18:30:00&ch=mr1
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Értékes didaktikai eszközöket kapott a marosvásárhelyi 7-es számú általános 

iskola 

A Studium-Prospero Alapítvány – a Bethlen Gábor Alapkezelő és a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság segítségével – értékes didaktikai eszközöket adományozott a marosvásárhelyi 

7-es számú általános iskolának. A 600 ezer forint értékű taneszközt csütörtökön adták át.  

 

Pályázaton nyertek, ám pénz nélkül maradtak a kispiaciak 

A délvidéki Kispiac főleg mezőgazdaságból élő falu Magyarkanizsa mellett. Művelődési háza 

is van a településnek, amit azonban fűtési gondok miatt csak nyáron tudnak használni. Pár 

éve 200 ezer eurót nyertek egy pályázaton, ám a kispiaciak a beígért pénzük nélkül maradtak. 

Szarapka Ede polgármesterrel beszélgetett a Határok nélkül tudósítója. 

 

A közösen megélt médiamúlt címmel hirdetett pályázatot tavaly a Magyar 

Újságírók Romániai Egyesülete 

A közösen megélt médiamúlt címmel hirdetett pályázatot tavaly a Magyar Újságírók 

Romániai Egyesülete, a MÚRE. A szervezet ezzel akart hozzájárulni a médiatörténeti 

kutatásokhoz, a történeti vonatkozások rögzítéséhez. Audiovizuális média kategóriában 

Pataky Lehel Zsolt, a Határok Nélkül és a temesvári rádió munkatársa veheti át az első díjat 

Nagykárolyban, a MÚRE tisztújító közgyűlésével egybekötött szakmai rendezvényen.  

 

Családos Háló tábor Sátoraljaújhelyen 

Évente többször is találkoznak a Kárpát-medencében a Háló katolikus közösség tagjai. Az 

egyik legnagyobb rendezvényük a családos Háló tábor, amelyet az idén Sátoraljaújhelyen 

tartottak meg, erről Halmai Tibor, a közösség vezetőségi tagja és Halmai Ágnes, délvidéki 

bogozó mesélt. 
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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.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
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