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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi: a kényszerbetelepítés veszélyt jelent az őshonos nemzeti kisebbségekre  
2016. szeptember 20. – MTI, Kormany.hu, Magyar Idők, PestiSrácok, Maszol.ro, Híradó.hu, 

Transindex.ro, Demokrata, Krónika, Főtér.ro 

A nemzetpolitikai államtitkár szerint a kényszerbetelepítés veszélyt jelent az őshonos nemzeti 

kisebbségekre, ezért az nem elfogadható. Potápi Árpád János a Kisebbségi érdekvédelem a 

nemzetközi porodon címmel kedden a fővárosban rendezett konferencián kiemelte: az 

esetleges betelepítés a Kárpát-medencében minden magyar és nem magyar polgárra veszélyt 

jelent. Ezért fontos, hogy világosan megfogalmazzák, kinyilvánítsák a közelgő, október 2-i 

népszavazáson ezzel kapcsolatos véleményüket és emlékeztessék az uniót, hogy elsősorban az 

európai identitást kell védenie - hangsúlyozta. Az államtitkár kitért arra, hogy az összeurópai 

kisebbségvédelmi szövetségként működő Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 90 

tagszervezete közül 7 magyar. Az, hogy a magyar tagszervezetek aránya ilyen magas, jelzi, 

hogy a magyarországi nemzetiségek és a külhoni magyarok nem tétlenkednek, nem minden 

esetben a magyar kormány segítségére várnak, hanem maguktól is próbálják kiharcolni az 

őket megillető jogokat.  

 

Pásztor István: A VMSZ kampánya nem ellentétes a szerb kormány 
álláspontjával 
2016. szeptember 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) magyarországi kvótareferendumra vonatkozó 

kampánya semmilyen módon nem áll ellentétben a szerb kormány migránsokra vonatkozó 

hivatalos álláspontjával - hangsúlyozta Pásztor István, a legnagyobb délvidéki magyar párt 

elnöke a Politika című szerb napilap keddi számában megjelent interjúban. A Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke úgy fogalmazott: a vajdasági magyarok is a magyar nemzet részei, a 

kvótareferendum pedig nemzeti ügy, mert arról szól, hogyan zajlik majd az élet a magyarlakta 

területeken. Ez alapvető, a magyarok életére vonatkozó kérdés, és nem meglepő, hogy a 

VMSZ csatlakozott a kampányhoz - tette hozzá. 

 

Budapestről is elindultak Beregszász felé a kerékpárosok 
2016. szeptember 20. – Kárpátinfo, MTI, Nemzeti Regiszter 

Kedden Budapestről is elindultak Beregszász felé a kerékpárosok a BeregFest Hazaváró 

Fesztiválra. Kijevből már előző nap elindultak a sportolók. A túra budapesti ünnepélyes 

rajtjánál jelen volt Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A túrák célja 

az, hogy hozzájáruljanak a két ország közötti jószomszédi kapcsolatok erősítéséhez. A 

BeregFest Bike Tour résztvevői Beregszászban, a BeregFest Hazaváró Fesztiválon találkoznak 

majd. 
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http://magyaridok.hu/belfold/potapi-az-oshonos-kisebbsegekre-veszelyt-jelent-kotelezo-kvota-1017466/
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20626/Pasztor-Istvan-A-VMSZ-kampanya-nem-ellentetes-a-szerb-kormany-allaspontjaval.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20626/Pasztor-Istvan-A-VMSZ-kampanya-nem-ellentetes-a-szerb-kormany-allaspontjaval.html
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/budapestrol-elindultak-beregszasz-fele-kerekparosok
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A külhoni magyarokért versengenek a hazai cégek 
2016. szeptember 20. – Magyar Idők  

Egyre több hazai cég hirdet magyarországi állást a környező országokban, elsősorban a 

magyarlakta területeken. Kárpátalján már szinte minden második újsághirdetésben 

magyarországi gyárakba, irodákba keresnek munkaerőt, hasonlóan a Vajdaságban, ahol a 

hazainál is magasabb bérekkel, ingyenes lakhatási lehetőséggel csábítják a gyári munkásokat, 

varrónőket, szakácsokat az ország szinte minden pontjára. A hazai állásközvetítők 

ugyanakkor arra panaszkodnak, hogy az itthoni munkaerőt már a fejvadász cégeknek kell 

felkutatniuk. 

 

Kampány a Vajdaságban és Erdélyben 
2016. szeptember 20. – Pataky István – Magyar Nemzet 

A határon túli magyarok körében a Vajdaságban kampányolnak a leghangosabban és a 

legnyíltabban a kvótanépszavazáson való részvétel és a nem válasz mellett. Erdélyben 

visszafogott buzdítás zajlik, a Felvidéken és Kárpátalján a kettős állampolgárság tiltása miatt 

többnyire csak a sajtóban téma az október 2-i népszavazás. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. szeptember 20-i számában olvasható) 

 

A románoknak népszerűsítik Háromszék turisztikai kincseit 
2016. szeptember 20. – Krónika 

Bukarestben kezdődtek meg hétfőn este a háromszéki turisztikai napok, a rendezvény célja 

népszerűsíteni a román turisták körében Kovászna megye idegenforgalmi lehetőségeit. A 

Kovászna Megye Turizmusáért Egyesület, a Kovászna megyei önkormányzat, valamint a 

Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett rendezvény megnyitóját a 

bukaresti Balassi Intézetben tartották, ahol székely népi mesteremberek és egyéb kézművesek 

mutatták be portékáikat. Tamás Sándor az MTI-nek elmondta: az elmúlt években sok millió 

eurót fektettek a háromszéki turisztikai infrastruktúra fejlesztésébe, és az ennek nyomán 

bővült idegenforgalmi lehetőségeket akarják népszerűsíteni. Közölte, tíz év alatt 

megkétszereződött a háromszéki turisták száma, ugyanis tíz évvel ezelőtt 50 ezren látogatták 

Kovászna megyét, míg tavaly százezer turista kereste fel. A turisták 90 százaléka romániai 

volt, akiknek 80 százaléka román nemzetiségű. Az önkormányzat elnöke rámutatott: olyan 

programokat kell kínálni a román turistáknak, amit máshol nem találnak meg, ezért sajátos 

székely-magyar programot kell összeállítani, de úgy, hogy az fogyasztható legyen számukra. 

 

Bukarestben tartja jubileumi vándorgyűlését a közgazdász társaság 
2016. szeptember 20. – Krónika, Bihari Napló 

Egyszerre jellemzi a munkanélküliség és a munkaerőhiány is a romániai piacot: a paradox 

helyzet kapcsán felmerülő kérdéseknek kiemelt szerepük lesz a Romániai Magyar Közgazdász 

Társaság (RMKT) 25. Közgazdász Vándorgyűlésén – jelentették be az október 14. és 16. között 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/a-romanoknak-nepszerusitik-haromszek-turisztikai-kincseit
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sorra kerülő rendezvényt beharangozó keddi kolozsvári sajtótájékoztatójukon a szervezők. 

Csatlós Pál, az RMKT elnöke arról számolt be: először fordul elő az RMKT fennállása óta, 

hogy Erdélyen kívül rendezik meg a rangos eseményt. Ez annak tudható be, hogy mintegy 

három éve működik a fővárosban a közgazdász társaság helyi szervezete, amely máris jelentős 

gazdasági projekteket kezdeményezett. Ilyen például az Az a szép elnevezésű vásár, ahol a 

székelyföldi termékeket népszerűsítik. 

 

A műemlékvédelmi bizottság engedélyén múlik a vásárhelyi iskola felújítása 
2016. szeptember 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Balesetveszélyessé vált Marosvásárhelyen a Bolyai Farkas Gimnáziumnak és a Református 

Kollégiumnak otthont adó épületegyüttes, amelyről kedd reggel vakolatdarab esett egy 

parkoló autóra. Noha az egyre romosabb állapotban lévő ingatlan felújítására már megvan a 

szükséges keret, a munkálatokat mégsem lehet elkezdeni, mert a műemlékvédelmi bizottság 

engedélyét még nem kapta meg a tulajdonos Erdélyi Református Egyházkerület. A 

korszerűsítés 8 millió euróba kerül, és már a szerződést is megkötötték egy kifejezetten 

műemlék épületek felújításával foglalkozó céggel, amely vállalta, hogy alkalmazottai akár 

három váltásban is dolgoznak, hogy minél hamarabb végezzenek. Benedek Zsolt, a 

Református Kollégium igazgatója rámutatott: a tervek szerint már júniusban hozzá kellett 

volna látni a munkálatokhoz, de azóta is a műemlékvédő bizottság jóváhagyásra várnak. 

 

Első alkalommal szervezik meg a Temesvári Magyar Napokat 
2016. szeptember 20. – Krónika, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Szeptember 30. és október 2. között első alkalommal szervezi meg a temesvári Várbástya 

Egyesület a Temesvári Magyar Napokat – tájékoztatott az egyesület. Az esemény célja a 

magyar kisebbség értékeinek és hagyományainak megismertetése a néptánc, könnyűzene, 

gasztronómia, irodalom, képzőművészet, hagyományos kézműves mesterségek és színház 

bemutatása révén. Az eseményen a Temesvár főterének számító Opera téren szabadtéri 

színpadot állítanak fel, amelyen népszerű magyar együttesek lépnek fel. Tamás Péter, a 

Várbástya Egyesület elnöke, Magyarország tiszteletbeli temesvári konzulja az MTI-nek 

elmondta: évről-évre szeretnék megszervezni a Temesvári Magyar Napokat, amelyekkel 

nemcsak a bánsági magyarokat, hanem a város román többségét és más nemzetiségeit is meg 

kívánják szólítani. 

 

Nem indít jelöltet az EMNP Arad megyében 
2016. szeptember 20. – Krónika 

Nem indít sem képviselő-, sem szenátorjelölteket az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) Arad 

megyében – közölte az Aradi Hírek portál kérdésére Burián Sándor, az alakulat megyei 

elnöke. Burián hozzátette, a párt országos vezetősége úgy döntött, a magyarság 

szempontjából szórványnak számító megyékben az EMNP nem állít jelöltlistákat. Ennek 

részint a megváltozott választási törvény az oka, másrészt a néppárt a tömbmagyar vidékekre 

koncentrál – magyarázta az elnök. „Fontos a választási küszöb elérése, mert a parlamenti 

jelenlét más elbírálás alá helyezi a pártokat, más lehetőségek nyílnak a törvényhozásban részt 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/a-muemlekvedelmi-bizottsag-engedelyen-mulik-a-vasarhelyi-iskola-felujitasa
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vevő szervezetek előtt” – fogalmazott Burián Sándor. A négy évvel ezelőtti parlamenti 

választásokon az EMNP-nek csak szenátorjelöltjei voltak Arad megyében, képviselői 

mandátumért nem indultak. 

 

Újabb hatósági nem a Székelyföldre mint turisztikai célpontra 
2016. szeptember 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Bár korábban szóbeli ígéretet kaptak a háromszéki idegenforgalmi szakemberek a Romániai 

Idegenforgalmi Hatóságtól (ANT) Székelyföld mint idegenforgalmi desztináció létezésének 

elismeréséről, az intézmény levélben épp annak az ellenkezőjét közölte. Anca-Pavel Nedea, az 

ANT elnöke a Székelyföld Desztináció Menedzsment Klaszter megkeresésére levélben azt 

válaszolta: nem véleményezheti és nem is írhatja felül azt a bírósági döntést, amely miatt a 

székelyföldi turisztikai egyesületet nem sikerült bejegyeztetni, mert a megnevezést 

elutasították. A levélben az elnök arra is kitér, hogy nem foglalhat állást, amíg nem vizsgálja 

meg a szervezet működési szabályzatát. Leszögezi, kimondottan csak a turizmussal 

kapcsolatban mondhatnak véleményt, tehát arról, hogy egy szervezet idegenforgalmi 

stratégiája összhangban van-e a vonatkozó törvényekkel. 

 

RMDSZ-rangsorolás: fotó kellett arról, hogy kire ikszeltek 
2016. szeptember 20. – Krónika, szekelyhon.ro 

Központi utasítások végrehajtása, fenyegetőzés és vádaskodás, voksújraszámlálás különböző 

módszerekkel – röviden erről szólt az RMDSZ Maros megyei képviselő- és 

szenátorjelöltjeinek rangsoroló ülése hétfőn este és az azt megelőző időszak.  Minderről egyes 

jelöltek, de főként a szavazni összehívott küldöttek egy része számolt be. Volt, aki 

dicsekvésként, volt, aki felháborodva mutatta meg a telefonján lévő felvételt, melyet a 

szavazócéduláról készített a fülkében. „Nem emlékkép, meg kell mutatnunk a főnöknek” – 

mondta el halkan az egyik küldött, aki beismerte, nem dönthetett önállóan a saját opciójáról. 

A vidéki polgármester azzal magyarázta gesztusát, hogy nem akarta az amúgy sem túlságosan 

gazdag községe jövőjét kockára tenni.    

 

Lejárató kampányba kezdett egy kolozsvári szennylap a TVR magyar 
munkatársaival szemben 
2016. szeptember 20. – transindex.ro 

RMDSZ-bérencnek nevezi a kolozsvári román közszolgálati televízió munkatársait a Ziar de 

Cluj, amiért bepanaszolták Diana Apahideant a Beatrice-koncertről készült riportjáért a 

köztelevízió etikai bizottságánál. Diana Apahidean, a kolozsvári televízió külső munkatársa a 

Kolozsvári Magyar Napok alatt tett szert országos ismertségre, amikor a Beatrice koncertről 

készült riportjában egy egész országot félretájékoztatott: a tudósítás szerint a Nagy Feró 

vezette együttes XX. század című dalában pozitívan énekelt Sztálinról, Hitlerről és az Iszlám 

Államról. A riport ugyanakkor azt próbálta elhitetni a nézőkkel, hogy Kolozsvár főterén egy 

horthysta-fasiszta, irredenta rendezvénysorozat zajlik éppen, mivel az anyag elejére egy 

2009-es felvételt vágtak be, ahol Nagy Feró azt énekli: „Kolozsvár is újra magyar város lesz.” 
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A riport ellen közleményben szólaltak fel a KMN szervezői, akik panaszt tettek a TVR etikai 

bizottságánál. 

 

Hét extra szavazókörzetet hoznak létre a diaszpórában a parlamenti 
választásokra 
2016. szeptember 20. – transindex.ro 

Hét plusz külföldi szavazókörzetet hoznak létre a parlamenti választásokra a diaszpórában 

élők kérései alapján. A külföldön élők eddig csak a romániai külképviseleteken felállított 

szavazókörzetekben szavazhattak. Az új szabályozás szerint azok a külföldön tartózkodó 

állampolgárok, akiknek van külföldi állandó vagy ideiglenes lakcíme, feliratkozhattak a 

választási névjegyzékbe, és kérvényt nyújthattak be, amelyben jelzik, hol szeretnének 

szavazni. Azokon a külföldi településeken, ahonnan legkevesebb 100 kérést kaptak, 

létrehoznak új választási körzeteket. Az igénylések feldolgozásával még nem végzett az 

Állandó Választási Hatóság, a részleges eredmények szerint azonban már biztos, hogy 

legkevesebb 7 új választási körzetet hoznak létre Moldovában, Spanyolországban és Nagy-

Britanniában. 

 

Brassai törölte a politikusi Facebook-oldalát 
2016. szeptember 20. – transindex.ro 

Törölte a politikusi Facebook-oldalát a hétfői, marosvásárhelyi parlamenti képviselői és 

szenátori lista jelöltjeinek rangsoroló ülésen szenvedett veresége után Brassai Zsombor. Az 

RMDSZ Maros megyei szervezetének elnöke a szenátusi lista befutó helyére szeretett volna 

felkerülni, azonban a négy szenátorjelölt közül utolsó lett. A marosvásárhelyi hangulat a 

rangsoroló ülés után nyugtalan: Brassai a kampányból akkor sem vonhatja ki magát, hogy 

egyértelműen nem jut be a parlamentbe, de a jelöltek nem szívesen vágnak bele a 

megmérettetésbe a vesztes megyei elnökkel, akit nem tartanak eléggé motiváltnak. 

 

Nem mond le Brassai Zsombor 
2016. szeptember 20. – transindex.ro 

Nem tekinti Brassai Zsombor bizalmi szavazásnak a rangsoroló ülésen kapott szavazatokat, 

így nem is gondolja azt, hogy le kellene mondania az RMDSZ Maros megyei szervezetének 

elnöki tisztségéről, csak azért, mert utolsó lett a szenátori listán. A politikus a Vásárhely.ro-

nak nyilatkozva elmondta, a megyei küldöttek fele rá szavazott, és nem volt jelentős eltérés a 

jelöltekre leadott szavazatszámok között. Szerinte elég szép eredményt ért el, ahhoz képest, 

hogy kemény ellen-kampány zajlott ellene, ezért nem tekinti úgy, hogy megvonták volna tőle 

a politikai bizalmat. Szavai szerint nem bizalmi szavazásra hívták a küldötteket, hanem egy 

jelöltrangsoroló szavazásra. Szerinte demokratikus döntés született, amit tiszteletben kell 

tartani. Nem tagadta, hogy a megyei szervezetben vannak olyan személyek is, akik szerint le 

kellene mondania, azonban neki most a kampányra, és a mozgósításra kell koncentrálnia. 

 

Meghallgatta az etikai bizottság a magyar napokról félretájékoztató újságírót 
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2016. szeptember 20. – maszol.ro, transindex.ro 

Az érintettek meghallgatásával elkezdte hétfőn a közszolgálati televízió etikai bizottsága a 

Kolozsvári Magyar Napokról készült ferdítő tudósítás ügyének kivizsgálását. Döntés jövő 

hétre várható – tudta meg a maszol.ro a testület elnökétől, Horia Grușcától. Mint ismert, a 

riport készítőjét, Diana Apahideant a Kolozsvári Magyar Napok szervezői és a TVR kolozsvári 

területi stúdiójának munkatársai is bepanaszolták az etikai bizottságnál, amiért a szakma 

szabályait sutba dobva, a tényeket meghamisítva tudósított a Beatrice kolozsvári koncertjéről. 

 

Szépen jutott a rászorulóknak a bánsági Magyarok Kenyeréből 
2016. szeptember 20. – Nyugati Jelen 

Három esztendeje indult útjára a Magyarok Kenyere jótékonysági program, amelybe a tavalyi 

évtől a bánsági magyar gazdák is bekapcsolódtak. Az idén immár 7 bánsági magyar 

gazdaszervezettől több mint 2500 kg búza gyűlt össze a Magyarok Kenyerére és a rászorulók 

támogatására. Az adományokból összegyűlt búzából őrölt lisztet és a belőle sütött cipókat 

Csősz János, a Bánsági Magyar Gazdák és Vállalkozók Egyesületének elnöke adta át a 

zsombolyai és az óteleki Gyerekotthonok, valamint a Temesvári Máltai Segélyszolgálat 

képviselőinek szeptember 20-án, a nemzeti Adományozási Nap alkalmából. 

 

Érkeznek a levélszavazatok a csíkszeredai főkonzulátusra 
2016. szeptember 20. – szekelyhon.ro 

Elkezdődött a magyarországi kvótanépszavazással kapcsolatos levélcsomagok átadása, illetve 

a levélszavazatok leadása a csíkszeredai főkonzulátus Gál Sándor utca 9. szám alatti 

épületében – jelezte a főkonzulátus sajtóosztálya. Megérkeztek a szavazási levélcsomagok a 

főkonzulátusra, ahol azok a választópolgárok vehetik át, akik eddig nem kapták meg a 

postástól. A főkonzulátuson arra kérik az érintetteket, hogy keressék fel őket mindazok, akik 

a regisztráció során a csíkszeredai főkonzulátusra kérték a szavazólap átvételét, illetve a 

főkonzulátuson szeretnék leadni a levélszavazatot. 

 

Megalakult az országprojekt-bizottság, Korodi és Winkler is tagja 
2016. szeptember 20. – maszol.ro 

Tíz elismert szakember, a parlamenti pártok két-két politikusa és a kormány képviselője 

alkotja azt a bizottságot, amelynek feladata egy új országprojekt kidolgozása Románia 

számára. A RMDSZ részéről Winkler Gyula és Korodi Attila tagja a testületnek. Az elnöki 

hivatal kezdeményezésére létrehozott bizottság névsorát kedden hozta nyilvánosságra Klaus 

Johannis államfő szóvivője. Mădălina Dobrovolschi közölte, hogy a december 11-i választások 

után a munkacsoport bővülhet az esetleges új parlamenti pártok képviselőivel. A testület a 

közeljövőben tartja első ülését – tette hozzá szóvivő. 

 

Tulipános casting 
2016. szeptember 20. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „A marosvásárhelyi jelöltrangsoroló küldöttgyűlés azért 

eredményezett meglepetéseket egyesek számára, mert a különböző táborok egyformán bele 
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http://www.nyugatijelen.com/jelenido/szepen_jutott_a_raszoruloknak_a_bansagi_magyarok_kenyerebol.php
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/erkeznek-a-levelszavazatok-a-csikszeredai-fokonzulatusra
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69979-megalakult-az-orszagprojekt-bizottsag-korodi-es-winkler-is-tagja
http://www.kronika.ro/velemeny/tulipanos-casting
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akarnak szólni a képviselőházi és szenátusi frakciók összetételébe: az országos és a megyei 

vezetőség, továbbá az a régi garnitúra is, amely még nem szorult ki teljes mértékben a 

hatalomból. Ez a tulipános casting azonban igazság szerint nem is bírna különösebb 

hírértékkel az erdélyi magyarság szempontjából, ha eleve meglenne a garancia rá, hogy a 

politikai érdekképviselet, a kisebbségi jogérvényesítés jobbítását, a szakértelem előtérbe 

helyezését szolgálja. Az eddigiek alapján azonban az csapódott le, hogy a szereposztás hatalmi 

harcok mentén zajlott, így egyelőre talány, hogy a generációváltás milyen előjelű változással 

jár minőségi szempontból. Aminek négy év múlva remélhetőleg nem az lesz a legfőbb 

fokmérője, hogy ki hány törvénytervezethez adta a nevét a parlamentben 

társkezdeményezőként”. 

 

Felvidéki fiatalok is bekapcsolódtak a népszavazási kampányba 
2016. szeptember 20. – Felvidék Ma 

Miskolcon segítették a népszavazási kampányt a Via Nova tagjai. A felvidéki fiatalok az 

Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség (IKSZ) aktivistáival összefogva találkoztak a 

választópolgárokkal Borsod-Abaúj-Zemplén megye központjában szeptember 16-án.  

 

Felvidéki hallgatók a magyar felsőoktatásban 
2016. szeptember 20. – Felvidék Ma 

A Selye János Egyetem 2004-ben nyitotta meg kapuit, mint az első magyar tannyelvű 

egyetem Szlovákiában. Az intézmény megalapítása igen jelentős történelmi pillanat volt a 

magyar kisebbség életében, hiszen a szlovák felsőoktatásban egyedülálló jelenségnek 

számított. Az intézmény fő célja a magyar értelmiségi réteg bővítése Szlovákia magyarlakta 

területein, valamint az iskolázottsági szint növelése. Az előző évekhez hasonlóan idén is 

csaknem nyolcszáz fő kezdte meg tanulmányait a komáromi egyetemen. A 2016/17-es 

akadémiai évben 552 elsőéves iratkozott be alapképzésre, valamint 211 fiatal mesterképzésre. 

A felvidéki hallgatók Magyarország legjobb egyetemein szintén jelen vannak, bővítik a 

határon túli magyarok létszámát. Az idei év statisztikái alapján a legtöbb szlovákiai magyar az 

Eötvös Lóránd Tudományegyetemet választotta. Az előző évekhez hasonlóan a 2016/17-es 

tanévben is a felvidéki elsőévesek száma meghaladta a száz főt. 

 

Egy nemzet vagyunk 
2016. szeptember 20. – Felvidék Ma 

A hétvégén falunapot tartottak egy Békés megyei, alig ezerötszáz lelket számláló faluban, 

Muronyban. Eddig ebben a hírben nem sok érdekesség van, viszont ott járt a felvidéki 

testvértelepülés, Izsa község küldöttsége is. Murony és Izsa, két falu, a Kárpát-medence két 

különböző pontján. Testvértelepülések, immár egy éve. Bár első pillantásra kevés a közös 

pont, de ennek nem is ez a jelentősége. Nincs jelentősége. 

 

Bodrogközi Kulturális Fesztivál 
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http://felvidek.ma/2016/09/felvideki-fiatalok-is-bekapcsolodtak-a-nepszavazasi-kampanyba/
http://felvidek.ma/2016/09/felvideki-hallgatok-a-magyar-felsooktatasban/
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2016. szeptember 20. – Felvidék Ma 

A régebben szüreti ünnepség néven ismert rendezvény központi programja az idén is a helyi 

intézmények és szervezetek felvonulásával vette kezdetét szombaton Királyhelmecen. A 

Millenniumi téren és környékén kirakodóvásár és zenei programok várták a látogatókat. 

Vasárnap a történelmi egyházak a Város Napja alkalmából istentiszteletet és szentmisét 

tartottak. A Bodrogközi Kulturális Fesztivál három helyszínen, közel hétezer látogató 

részvételével zajlott. 

 

A fiatalok elégedetlenek, jelentős részük a kivándorlást fontolgatja 
2016. szeptember 20. – hirek.sk 

A fiatalok frusztráltak, bosszantja őket, hogy a kormányzó elitet nem érdekli az egyszerű 

emberek helyzete, emiatt egyre többen elképzelni sem tudják az életüket Szlovákiában, 

inkább a külföldre költözést fontolgatják – derül ki a Szlovák Ifjúsági Tanács tizenkétezer 

fiatal bevonásával készült Strukturális párbeszéd című összeurópai projektjéből. 

 

Kilenc éve hagyta jóvá a parlament a Beneš-dekrétumok megerősítését 
2016. szeptember 20. – hirek.sk 

Kilenc évvel ezelőtt ezen a napon, szeptember 20-án fogadta el Szlovákia parlamentje azt a 

határozatot, amellyel kimondta a beneši dekrétumok érinthetetlenségét.  

  

A kvótareferendumról tartottak lakossági fórumot Moholon 
2016. szeptember 20. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az októberi kvótareferendum kapcsán tartottak lakossági fórumot ma este a moholi 

Közösségi Házban, a Vajdasági Magyar Szövetség községi szervezete szervezésében. A 

rendezvény kezdetén Világos Tibor, a VMSZ községi szervezetének elnöke köszöntötte az 

egybegyűlteket, köztük Hajnal Jenőt, a Magyar Nemzeti Tanács elnökét, Pék Zoltán 

köztársasági parlamenti képviselőt és Patyi Lajos tartományi parlamenti képviselőt is, majd 

Pék Zoltán beszélt az októberi kvótareferendum jelentőségéről, kiemelve néhány fontos 

momentumát annak az előadásnak, amelyet néhány nappal korábban ft. Paskó Csaba kelebiai 

plébános, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja Adán, a községháza 

dísztermében tartott meg. Kitért Szerbiának és az Európai Uniónak a menekültkérdéshez való 

viszonyulására, majd arra kérte az egybegyűlteket, vegyenek részt a kvótareferendumon, és 

ikszeljék be a nem válaszlehetőséget. 

  

Új felsőoktatási intézményt kapott Zombor 
2016. szeptember 20. – Magyar Szó 

A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara elkötelezett a magas szinten kvalifikált, 

modern, naprakész tudással rendelkező egészségtudományi szakemberek képzésében. Ennek 

ismeretében – az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Magyar Nemzeti Tanács külhoni 

képzésfejlesztési koncepciójával összhangban – a szakképzett, magyarul is jól beszélő 
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http://www.hirek.sk/itthon/20160918144738/A-fiatalok-elegedetlenek-jelentos-reszuk-a-kivandorlast-fontolgatja.html
http://www.hirek.sk/belfold/20160920153704/Kilenc-eve-hagyta-jova-a-parlament-a-Benes-dekretumok-megerositeset.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20625/A-kvotareferendumrol-tartottak-lakossagi-forumot-Moholon.html
http://www.magyarszo.com/hu/3164/kozelet_oktatas/153211/Új-felsőoktatási-intézményt-kapott-Zombor.htm
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szakemberek pótlása érdekében részben helyi kezdeményezésre merült fel, hogy a kar 

Zomborban indítsa el az ápolás és betegellátás alapképzési szakápoló szakirányát. Sikeres 

akkreditációt követően az idei évben elindulhatott a felvételi eljárás. 

  

Testközelből megtapasztalták a gondokat 
2016. szeptember 20. – Magyar Szó 

Kedd este Tóthfalu volt a helyszíne a lakossági fórummal egybekötött tájékoztatónak, 

amelynek központi témája a magyarországi kvótareferendum volt. A Vajdasági Magyar 

Szövetség kampányában igyekszik rávilágítani a migránsválság következményeire, és 

tájékoztatja a lakosságot a népszavazás tudnivalóiról, biztatják a magyar választójoggal 

rendelkezőket a nemmel való szavazásra. 

 

A kárpátaljai ukránok magyarul tanulnak 
2016. szeptember 20. – Kárpátalja 

A megyében jelenleg 140 specializált magyar nyelvoktató csoport működik területünk 52 

helyén, amelyekben 1454 személy tanul. A legfiatalabb 7, a legidősebb 72 éves. Eredetileg 

2064 kárpátaljai nyilvánította ki magyarnyelv-tanulási szándékát. A megye területén 

Szerednyén működik a legtöbb csoport: 5 felnőtt és 1 gyerekcsoport, ez utóbbiban 14 fiú és 

lány foglalkozik. Összességében itt 87-en jelentkeztek, közülük jelenleg 65-en tanulnak. A 

tanfolyamon maga Szerednye polgármestere is részt vesz is a lányával és unokájával együtt, a 

településen pedig Dobó István-múzeumot terveznek nyitni, amelynek előkészületi munkálatai 

már elkezdődtek. 

 

Jogvédelem a Kárpát-medencében címmel tartottak konferenciát vidékünkön 
2016. szeptember 20. – karpatalja.ma 

Országunkban napról napra egyre több jogszabályt fogadnak el vagy változtatnak meg. Ezért 

egyre nagyobb figyelmet kapnak mind a jogalkotók, mind pedig a jogászok, akik a polgárok 

ügyes-bajos jogi problémáival foglalkoznak. Megyénkben sok nemzeti kisebbség éli 

mindennapjait, akik nagy része nincs tisztában jogaival és kötelezettségeivel, ezért a 

magyarországi Kisebbségi Jogvédő Intézet Iljasovics Viktor, az Alibi Országos Ügyvédi Iroda 

ügyvédje közreműködésével kétnapos konferenciasorozatot szervezett, melynek szeptember 

19-én Beregszászban a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, másnap Ungváron az 

Ungvári Nemzeti Egyetem adott otthont. 

 

„Ne hagyjátok a templomot…” – Fotókiállítás a Rákóczi-főiskolán 
2016. szeptember 20. – Kárpátalja 

Bolyán Sándor válogatott fényképeiből szervezett tárlatot a Pro Cultura Subcarpathica és a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Templomok Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 

címmel, melynek megnyitójára szeptember 14-én került sor. A fotókiállítás megnyitóján 

Kudlotyák Krisztina, a Pro Cultura Subcarpathica igazgató asszonya világított rá, milyen 
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rendkívüli, szimbolikus jelentőséggel bír a határon innen s túl épített templomok 

hasonlósága. Hangsúlyozta, hogy Bolyán János munkáival egy olyan csatornát hoz létre, 

amely személyes közelségbe hozza a hit és remény jelképeként szolgáló templomokat. 

 

Eredményt hozott az alkoholmentes italok gyártóinak felelősségvállalása 
2016. szeptember 20. – Muravidéki Magyar Rádió 

Egy évvel ezelőtt 11 alkoholmentes italokat gyártó vállalat képviselői írták alá a 

felelősségvállalási kötelezettségről szóló okmányt, amellyel a nemzeti élelmezési politika 

megvalósításához, illetve az egészséges életmódhoz kívánnak hozzájárulni. Az elmúlt egyéves 

tevékenységnek már eredménye is van. 

 

Széchenyi István születésének évfordulójára emlékeztek Bécsben 
2016. szeptember 20. – MTI, Gondola.hu 

Gróf Széchenyi István születésének 225. évfordulója alkalmából megkoszorúzták "a 

legnagyobb magyar" bécsi szülőházát és ünnepi megemlékezést tartottak a bécsi magyar 

nagykövetségen kedden. Buday Miklós, a Széchenyi Alapítvány elnöke a megemlékezésen 

elmondta: Széchenyi az életműve alapján érdemelte ki a legnagyobb tiszteletet, hiszen egész 

életben Magyarország felemelkedésén munkálkodott. Mint fogalmazott: Széchenyi személye 

nem osztja meg a magyarságot. Az elnök hangsúlyozta, hogy méltán lett 2014 tavaszán 

Széchenyi szellemi hagyatéka hungarikum, hiszen cselekvő hazaszeretete minden magyar 

számára példaértékű. 

 

XXV. Határon Túli Magyarok Fesztiválja 
2016. szeptember 20. - Volksgruppen 

A Határokon Túli Magyarságért Alapítvány az idei évben huszonötödik alkalommal rendezte 

meg a Határokon Túli Magyarok Fesztiválját Pécsett. Az elmúlt hétvégén az Őri Banda 

Citerazenekar és Népdalkör immár negyedik alkalommal képviselte a burgenlandi 

magyarságot az összművészeti fesztiválon. 
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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 20. – Kossuth Rádió 

 

Már második napja leadhatják levélszavazataikat a magyarországi lakcímmel 

nem rendelkező magyar állampolgárok a kvótareferendumon 

Már második napja leadhatják levélszavazataikat a magyarországi lakcímmel nem rendelkező 

magyar állampolgárok a kvótareferendumon. További tudnivalók a csíkszeredai 

magyar  főkonzultól nemcsak a székelyeknek, hanem minden külhoni magyar 

állampolgárnak, aki felvétette magát a választói névjegyzékbe. Zsigmond Barna Pállal a 

Határok nélkül csíkszeredai munkatársa készített interjút. 

 

Erdély-szerte rangsorolja az RMDSZ képviselőjelöltjeit 

Erdély-szerte rangsorolja az RMDSZ képviselőjelöltjeit, megyénként állítják össze a listákat, 

amelyekre szavazni lehet majd a december elején esedékes romániai parlamenti 

választásokon. Maros megyében korszakváltás lesz, hiszen a régi, hat-hét parlamenti 

mandátumos képviselők, szenátorok, mint például Markó Béla volt országos vezető vagy 

Borbély László volt alelnök, Kelemen Attila vagy Kerekes Károly nem indulnak a választáson. 

Hétfőn a megyei RMDSZ küldöttgyűlése titkos szavazással rangsorolta a jelölteket, közülük a 

két listavezetővel, a bukaresti képviselőházba készülő Vass Levente orvos-vállalkozóval és a 

szenátusi tagságért induló Novák Csaba Zoltán történésszel beszélgetett a Határok nélkül 

munkatársa. 

 

Megvannak a szórványnak számító Temes megye RMDSZ-es jelöltjei is 

Megvannak a szórványnak számító Temes megye RMDSZ-es jelöltjei is. A szenátusi listát 

Halász Ferenc megyei elnök, a képviselőjelöltit a mostani parlamenti frakciótag, Molnár Zsolt 

vezeti. Bár a megyében alig öt százaléknyi a magyarság, az arányos választási rendszerből 

adódóan a visszaosztás során parlamenti helyhez juthat.  

 

 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-20_18:30:00&ch=mr1
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Politikai nyilatkozat a jog asztalánál: Az európai kisebbségvédelmi 

javaslatcsomag elleni román álláspontról is beszélt Budapesten Vincze Lóránt 

FUEN-elnök 

A Kárpát-medencei magyarság törekvéseit nemcsak a szomszédos államokban zajló 

párbeszéddel, érdekvédelmi fellépéssel, nemcsak az anyaországi nemzetpolitikával, hanem a 

nemzetközi szervezetek közreműködésével is lehet támogatni, ez utóbbihoz tartozik az 

Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN, amelynek nyár óta magyar elnöke van, az 

RMDSZ-es Vincze Lóránt személyében – ezekkel a gondolatokkal nyitotta meg a 

Nemzetpolitikai Kutatóintézet konferenciáját az intézmény igazgatója, Kántor Zoltán és 

Potápi Árpád János államtitkár a Magyarság Házában, a Budai Várban. Az előadók között 

volt Heinek Ottó, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke, a felvidéki 

Menyhárt József, a Magyar Közösség Pártjának elnöke és Vince Lóránt FUEN-elnök. Utóbbi 

beszámolt arról, hogy pénteken az Európai Unió Luxemburgi Törvényszéke tárgyalta azt a 

pert, amelyet a FUEN, az RMDSZ és Dél-Tirol kormányzója, valamint az ottani néppárt és a 

belgiumi németek indítottak az Európai Bizottság ellen. Brüsszel ugyanis nem fogadta be a 

nemzetiségek jogvédelmére vonatkozó polgári kezdeményezésüket. Nem engedélyezte, hogy 

elkezdjék gyűjteni egymillió európai polgár aláírását azért, hogy rákényszerítsék az Európai 

Uniót egy kisebbségvédelmi norma elfogadására. A kisebbségvédelmi javaslatcsomag 

anyanyelvi, oktatási és kulturális kérdések mellett tartalmazza például a regionális politikát, a 

diszkriminációellenességet, az európai parlamenti képviseletet. A Határok nélkül munkatársa 

előbb Vincze Lóránttal, majd a felvidéki Magyar Közösség Pártja elnökével, Menyhárt 

Józseffel beszélgetett, aki elmondta: ingyenes anyanyelvi igazságszolgáltatásért lép fel a 

Magyar Közösség Pártja, egyúttal szlovákiai magyar fórumot szeretne összehívni minden 

fontos téma megbeszélésére. 

 

Második alkalommal szerveztek jótékonysági Júlia-bált a partiumi 

Nagykárolyban 

Második alkalommal szerveztek jótékonysági Júlia-bált a partiumi Nagykárolyban. A bálban 

befolyt adományokat az épülőben lévő kertvárosi református templom és Kálvin-központ 

javára fordítják. A bál neve azért lett Júlia, mert Petőfi Sándor a nagykárolyi Szarvas 

fogadóban látta meg először későbbi hitvesét, Szendrey Júliát 1846 szeptemberében. Ebből a 

találkozástól és a szerelemtől ihletett eseményt idén az tette különlegessé, hogy egybeesett a 

kertvárosi gyülekezet fennállásának huszadik évfordulójával. 
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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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