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Nyomtatott és online sajtó 
 

Ismét a SZÁT elé kerül Biró Zsolt Hargita megyei képviselői helye 
2016. szeptember 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az udvarhelyszéki RMDSZ csütörtöki bővített küldöttgyűlésének felszólalói egybehangzóan 

arra kérték a Szövetségi Állandó Tanácsot (SZÁT) tagjait, bírálja felül azt a korábbi döntését, 

hogy Biró Zsolt a széki szervezetnek járó befutó helyre kerüljön a Hargita megyei 

képviselőjelölti listán. Erről Bíró Barna Botond ügyvezető elnök tájékoztatta a Maszolt. Az 

udvarhelyszéki RMDSZ a jelöltaspiránsok rangsorolására hívott össze a bővített 

küldöttgyűlést csütörtök délutánra. Az ülést megelőzően 15 udvarhelyszéki polgármester 

beadványban kérte az RMDSZ döntéshozóitól, hogy Biró Zsolt ne a Hargita megyei listára 

kerüljön. Azzal érveltek: nehéz lesz arra kérni a szövetséggel szimpatizáló választókat, hogy az 

MPP jelöltjét juttassák be a parlamentbe. 

 

Székelyföldi terrorvád – Elkezdődött az alapfokú tárgyalás 
2016. szeptember 22. – Erdély Ma, Háromszék 

A bukaresti táblabíróságon több mint tíz hónappal őrizetbe vételük után kedden elkezdődött 

és több mint hét órát tartott Beke István Attila és Szőcs Zoltán ügyének alapfokú tárgyalása. A 

két vármegyés elleni vád rendkívül súlyos: Beke István Attilát közösség elleni 

merényletkísérlettel, valamint a robbanóanyagokra vonatkozó szabályok megsértésének a 

kísérletével, Szőcs Zoltánt közösség elleni merényletre való felbujtással, a robbanóanyagokra 

vonatkozó szabályok megsértésére történő felbujtással vádolják a Terrorizmus és a Szervezett 

Bűnőzés Elleni Igazgatóság ügyészei, akik nyolckötetes vádiratot helyeztek a táblabíróság 

asztalára. 

 

Az MNT megszavazta a Magyar Szó és a Hét Nap régi-új vezetőit 
2016. szeptember 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Magyar Nemzeti Tanács jóváhagyta az Újvidéken szerkesztett Magyar Szó, valamint a 

szabadkai Hét Nap főszerkesztőjének kinevezését. Az egyetlen vajdasági magyar napilap élén 

Varjú Márta eddigi főszerkesztő marad. A posztra nem is volt más jelentkező. A Hét Nap élén 

csere történt, az új főszerkesztő a hetilap munkatársa, Talpai Lóránt lett. Az MNT állást 

foglalt az október 2-i magyarországi népszavazással kapcsolatban is. Hajnal Jenő, az MNT 

elnöke kifejtette, a szavazás kiemelten fontos a magyar nemzet szempontjából. „Mi egy 

egyetemes magyar nemzetben gondolkodunk, a világ bármely pontján minden magyar 

minden magyarért felelős. Úgy érezzük, hogy ezt az erősítést most nekünk kell megadnunk az 

anyaországnak, hogy minél több ember belássa azt a lehetőséget, amit ez a népszavazás 

magában rejt. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70070-ismet-a-szat-ele-kerul-biro-zsolt-hargita-megyei-kepvisel-i-helye
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204748&cim=szekelyfoldi_terrorvad_elkezdodott_az_alapfoku_targyalas
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20636/Az-MNT-megszavazta-a-Magyar-Szo-es-a-Het-Nap-regi-uj-vezetoit.html
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Bagóért vették a magyar állampolgárságot 
2016. szeptember 23. – Spirk József – Népszabadság 

Tömegével hamisították a magyar állampolgárság elnyeréséhez szükséges iratokat 

Ukrajnában, sokan pedig még a magyar kormánytisztviselőt is lefizették, hogy kijátsszák a 

honosítási szabályokat. 194 vádlottja van annak a büntetőpernek, amely a Záhonyi Járási 

Hivatalban történt visszaélések miatt indult. A Kisvárdán megkezdett monstre bírósági 

tárgyaláson azonban csak öten jelentek meg. Egyikük az az ügyintéző, aki pár ezer forintért 

bárkinek igazolta, hogy beszél magyarul. 

 

Levélszavazás életre-halálra 
2016. szeptember 23. – M. László Ferenc – Népszabadság 

Alig 300 ezren vannak mégis sok múlik a külhoni választópolgárokon október 2-án. Ha nem 

lesznek olyan aktívak, mint 2014-ben akár meg is akadályozhatják a referendum sikerét. A 

800 ezer honosított külhoni magyarnak kevesebb, mint 35%-a regisztrált szeptember 17-ig. 

Kiss Tamás a kolozsvári Kisebbségkutató Intézet munkatársa azt mondta, hogy tudomása 

szerint senki nem mérte fel a romániai magyarság véleményét. „Nehéz megjósolni tehát, 

milyen szerepet játszanak majd a külhoni voksok.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Népszabadság 2016. szeptember 23-i számában olvasható.) 

 

Ovációval és vastapssal köszöntötték Szabó Katit a sportolimpia megnyitóján 
2016. szeptember 22. – transindex.ro, Krónika 

Telt házzal nyitották meg a 2. Erdélyi Magyar Középiskolás Sportolimpiát a Kolozsvári 

Magyar Opera nagytermében. A hivatalos megnyitón (mert már a nap folyamán voltak 

sportrendezvényen, amiről itt számoltunk be) az iskolák bemutatkozása és az első bajnokok 

díjazása mellett Kelemen Hunor, az RMDSZ szövetségi elnöke átadta Szabó Kati többszörös 

olimpiai és világbajnok tornásznak az RMDSZ Sport Életműdíját. A közönség pedig hosszas 

ovációval felállva köszöntötte az esemény fővédnökét. 

 

Felmentette Molnár Zsoltot az ANI összeférhetetlenségi vádja alól a Legfelsőbb 
Bíróság 
2016. szeptember 22. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Krónika 

Felmentette szerdán Molnár Zsolt Temes megyei RMDSZ-es képviselőt a Legfelsőbb Bíróság 

és Semmítőszék közigazgatási és adóügy osztálya az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség 

(ANI) összeférhetetlenségi vádja alól. A döntés végleges. Az ANI 2014. márciusában állapított 

meg összeférhetetlenséget a képviselő esetében. Az ügynökség szerint a képviselő 2012. 

december 20-tól képviselőként nem folytathatott volna gazdasági tevékenységet, azonban 

ehhez képest engedélyezett magánszemélyi minőséggel (PFA) rendelkezett. 
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http://nol.hu/belfold/allampolgarsagi-csalasok-189-ukran-vadlott-nem-jott-el-a-birosagra-1632845
http://eletmod.transindex.ro/?hir=22218
http://itthon.transindex.ro/?hir=43865
http://itthon.transindex.ro/?hir=43865
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Oprea-ügy: Végh Sándor szerint félreértelmezték a nyilatkozatát 
2016. szeptember 22. – maszol.ro 

Megszegte a frakciófegyelmet Végh Sándor azzal, hogy hétfőn a Gabriel Oprea elleni bűnvádi 

eljárás akadályoztatására szavazott – jelentette ki szerda este a Maszolnak az RMDSZ 

felsőházi frakcióvezetője. Tánczos Barnát azért keresték meg, mert a Szilágy megyei szenátor 

a Graiul Sălajului napilapnak azt nyilatkozta: nem támogatta a titkos szavazáson a bűnvádi 

eljárás megkezdését. Kifejtette: szerinte a volt belügyminiszter nem gyanúsítható 

gondatlanságból elkövetett emberöléssel, mert a Gabriel Oprea konvoját felvezető rendőr 

halála munkabaleset volt. Végh Sándor nyilatkozata azért meglepetés, mert Tánczos Barna 

szenátusi frakcióvezető kedden a Facebook-oldalára azt írta: az RMDSZ nem járult hozzá 

ahhoz, hogy a felsőház védőpajzsot vonjon a volt belügyminiszter köré. A szilágysági szenátor 

eljárása Tánczost is váratlanul érte és felháborította. 

 

Megújult a rendőrség honlapja, de továbbra is egynyelvű 
2016. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Országosan egységes minta szerint újította fel internetes oldalát a Hargita Megyei Rendőr-

főkapitányság. Noha sokkal modernebb és átláthatóbb az előzőnél, kizárólag románul 

tájékoztat, a különböző formanyomtatványok is csak az állam nyelvén érhetők el. 

 

Elcsendesedtek az indulatok az egyház tulajdonában lévő épületben 
2016. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Betartották az egyezményt a Római Katolikus Teológiai Gimnázium és a vele egy épületben 

működő Unirea Főgimnázium vezetői: az idei tanévben is az Unirea diákjai tanulnak azokban 

a termekben, amelyek fölött vitáztak a nyáron.  

 

Péter Ferenc: a szálak összevarrása a prioritás 
2016. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Maros megyét Székelyföld szerves részeként kell kezelni és megjeleníteni, hisz ez semmiképp 

nem lehet sértő a románság számára – állítja Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat új 

elnöke. Szerinte mielőbb össze kell varrni azokat az infrastrukturális szálakat, amelyek a 

térséget a szomszédos megyékkel – elsősorban Hargitával – összekötik. A nyáron 

megválasztott megyevezető elsődleges célként kezeli az elődjei által elkezdett projekteket. 

 

Itt adhatja le Udvarhelyszéken a levélszavazatát 
2016. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Az októberi kvótareferendumra levélben szavazók regisztrálási határideje már lejárt, a 

Csíkszeredai Főkonzulátuson szombatig már csak azok jelentkezhetnek, akik magyarországi 

személyazonossági igazolvánnyal és lakcímmel rendelkeznek. A székelyudvarhelyi 

demokráciaközpontban formai segítséget nyújtanak a nyomtatványok kitöltéséhez, 

ugyanakkor arra kérik a szavazókat, itt adják le leveleiket, hogy azok időben eljussanak a 

Nemzeti Választási Irodához. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70037-oprea-ugy-vegh-sandor-szerint-felreertelmeztek-a-nyilatkozatat
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/megujult-a-rendorseg-honlapja-de-tovabbra-is-egynyelvu
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/elcsendesedtek-az-indulatok-az-egyhaz-tulajdonaban-levo-epuletben
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/peter-ferenc-a-szalak-osszevarrasa-a-prioritas
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/itt-adhatja-le-udvarhelyszeken-a-levelszavazatat
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Politika az iskolában 
2016. szeptember 22. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „egy csöppet sem örülünk, hogy az RMDSZ váradi koppanása 

nyomán most egy másik magyar párt jelöltjei kerültek helyzetbe. A lényeg ugyanis éppen az 

lenne, hogy ne pártszimpátiák alapján nevezzenek ki embereket olyan tisztségekbe, amelyek 

nem politikaiak. Hajmeresztő, hogy az ilyen kinevezések politikai alkuk alapján dőlnek el, így 

most, hogy a váradi polgárok megvonták a bizalmat az RMDSZ-től, amely történelmileg 

alacsony eredményt ért el a városban, mégis örülnünk kell, hogy volt alternatíva, és nem 

románokat küldtek a magyar iskolák vezetőségébe. Tudjuk, menthetetlenül idealisták 

vagyunk, de mégiscsak úgy véljük: az ilyen méltatlan helyzetek csakis akkor lennének 

elkerülhetőek, ha igazi érdekvédelmi szervezetek dönthetnének a kinevezésekről. Igazi 

érdekvédelmi szervezet alatt pedig az olyanokat értjük, amelyek szakmai alapon 

szerveződnek, és a lehető legkevésbé függnek a politikumtól, a politikai háttéralkuktól”. 

 

A váradi városvezetők barométere magyar ügyekben 
2016. szeptember 22. – Bihari Napló 

Ilie Bolojannal, Nagyvárad polgármesterével tárgyalt múlt szombaton Zatykó Gyula és 

Csomortányi István, az EMNP országos alelnöke és megyei elnöke a helyi tanintézmények 

vezetőtanácsaiba, az önkormányzat által jelölendő személyekről. Ezt csütörtöki 

sajtótájékoztatójukon jelentették be az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) politikusai. 

Elöljáróban Zatykó Gyula kifejtette: Ilie Bolojan, Nagyvárad polgármestere azért kereste meg 

őket, mert úgy ítélte meg, hogy az RMDSZ elárulta őt és az általa vezetett politikai erőt, a 

Nemzeti Liberális Pártot (PNL), viszont neki szüksége van valakikre, akik tudnak segíteni a 

magyar közösséget érintő kérdéseknek a megoldásában, és a váradi magyar 

tanintézményekbe az önkormányzat által jelölendő tagok kérdése éppen egy ilyen ügy. Zatykó 

Gyula elmondta, hogy az EMNP álláspontja szerint is a Bihar megyei RMDSZ cserbenhagyta 

a szövetség váradi szervezetét azáltal, hogy a liberálisokkal kötött korábbi megegyezést 

felrúgva a megyei tanácsban a szociáldemokratákkal (PSD) és az ALDE-val kötöttek 

paktumot, és emiatt a váradi helyi tanács RMDSZ-frakciója „súlytalanná vált”. 

 

RMDSZ-jelöltlista: Csíkszéken a helyzet változatlan 
2016. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Kelemen Hunor, Korodi Attila és Tánczos Barna az RMDSZ csíkszéki képviselőjelöltjei, illetve 

szenátorjelöltje a decemberi parlamenti választásokon. A szövetség csíki területi 

szervezetének küldöttgyűlésén szavaztak erről csütörtök este a Csíki Moziban. A 

küldöttgyűlés elején Darvas Kozma József csíkszeredai római katolikus esperes Verestóy 

Attila udvarhelyszéki szenátort bírálva úgy fogalmazott: „nekünk nem sztárszenátorokra van 

szükségünk, mint amilyen Udvarhelynek van, szégyellem azt, hogy a szövetségi elnök nem 

merte kimondani, amit ki kellett volna mondani. Aki a nép bizalmát nem bírja, hanem csak 

tőkével támogatja önmagát, az nem tisztességes politikus” – emelte ki az esperes. Darvas 

Kozma szerint a tisztességes politikusnak a közjót kell szolgálnia. 
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http://www.kronika.ro/velemeny/politika-az-iskolaban
http://www.erdon.ro/a-varadi-varosvezetok-barometere-magyar-ugyekben/3199884
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/rmdsz-jeloltlista-csikszeken-a-helyzet-valtozatlan
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Szatmár megyei RMDSZ-jelöltek: Magyar Lóránd és Turos Lóránd a listavezetők 
2016. szeptember 22. – maszol.ro 

A Szatmár megyei képviselőjelölti lista első két helyére Magyar Lóránd és Erdei D. István 

kerül, a szenátori jelöltlistát Turos Lóránd vezeti, a második helyről Günthner Tibor indul – 

döntötte el csütörtök délután a Szatmár megyei RMDSZ rangsoroló küldöttgyűlése. 

 

Potápi: A Híddal nem magyar pártként tárgyalunk 
2016. szeptember 22. – ujszo.com 

Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős magyar államtitkár szerint nemzetpolitikai 

ügyekben az MKP a magyar kormány szlovákiai partnere, a Híddal nem tervezik az 

együttműködést ezen a téren. A két ország viszonyában azonban Potápi szerint még vannak 

tisztázatlan kérdések, például a kettős állampolgárság vagy a nyelvi jogok érvényesülésének 

kérdése. „Ezeket nem szabad feladnunk” – tette hozzá. 

 

Megszűnik a Szabad Újság 
2016. szeptember 22. – ujszo.com 

Szerdán jelent meg utoljára a Szabad Újság. A hetilapként indult, majd napilappá változtatott 

lapot 1991-ben alapították. Az utóbbi két évben egy ideig heti három alkalommal jelent meg, 

majd újból hetilap lett. Neszméri Tünde, a lap főszerkesztő-helyettese azzal magyarázza a 

megszűnést, hogy a magyar államtól nem kapták meg a szükséges anyagi támogatást. 

 

Az egyenlőbbről 
2016. szeptember 22. – Aich Péter – Felvidék Ma 

Szeretett nyelvtörvényünk arról szól, hogy nyilvános helyen csak akkor lehet idegen nyelvű 

felirat (vagyis nem szlovák, mivel Szlovákiában csak egy hivatalos nyelv létezik: a szlovák), ha 

nem az első helyen és nem nagyobb betűvel szerepel, mint az első helyen kötelezően 

feltüntetett szlovák nyelvű. Mert „na Slovensku po slovensky” (Szlovákiában szlovákul), 

tessék már tisztelni a házigazdát, vegye tudomásul ország-világ, hol vagyunk. Valahogy így 

értelmezte ezt a szlovákiai magyar közösség, főleg avégett, mert a nyelvtörvény és ideológiája 

eléggé feltűnően éppen a magyar feliratok miatt jött létre. Nehogy már holmi gyanús 

irredentának zűrös gondolata támadjon. 

 

Ötödik évfordulójára készül a MartFeszt 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma 

Az év legjobb öt napjának indult, de egy fiatal résztvevő tragikus halála miatt félbeszakadt az 

idei Martosi Szabadegyetem. Azóta semmit sem lehetett hallani a rendezvényről és annak 

jövőjéről. Gubík László főszervezőt kérdezték. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70072-szatmar-megyei-rmdsz-jeloltek-magyar-lorand-es-turos-lorand-a-listavezet-k
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/22/potapi-a-hiddal-nem-magyar-partkent-targyalunk
http://ujszo.com/online/kozelet/2016/09/22/megszunik-a-szabad-ujsag
http://felvidek.ma/2016/09/az-egyenlobbrol/
http://felvidek.ma/2016/09/otodik-evfordulojara-keszul-a-martfeszt/
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Hungarikumokról, értékekről, közösségépítésről 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma 

Szeptember 20-án, kedden Kassán, a Rovás Akadémián a Felvidéki Magyar Értéktár 

Mozgalomról tartott előadást Imre Károly nyugalmazott tanár, a Nemzeti Művelődési Intézet 

Bács-Kiskun Megyei Irodájának nyugalmazott területi koordinátora. A Felvidéki Magyar 

Értéktárról pedig Huszár László, a dunaszerdahelyi székhelyű Szlovákiai Magyar Művelődési 

Intézet igazgatója beszélt. 

 

Portékák és programok bősége 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Csütörtökön délelőtt 11.00 órakor, az ünnepélyes megnyitóval kezdetét vette a hagyományos 

Csallóközi Vásár Dunaszerdahelyen, amely egészen vasárnapig tart. A vásári hangulatot, mint 

minden évben, most is elénk varázsolja a sok kirakodó vásáros, az ínycsiklandozó frissen 

készült ételek és az italok színes választéka. S természetesen a kulturális programra sem lehet 

panasz. 

 

Ung-vidéken 114 kiselsőst jutalmazott meg a Rákóczi Szövetség 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A Kárpát-medence 5900 magyar iskolakezdőjét részesíti ösztöndíjban a Rákóczi Szövetség az 

ősz folyamán Beiratkozási Programja keretében. Az ösztöndíjak átadása augusztus 29-én 

Hanván, a szlovákiai magyar iskolák országos tanévnyitó ünnepségen vette kezdetét. Az Ung-

vidéken szeptember 20-án tartották az ünnepélyes átadókat. 

 

Megyei számvetés a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma, hirek.sk 

A Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában ma délelőtt ünnepélyesen átadták a 

felújított konyhát, éttermet és tornatermet. Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke 

(MKP) beszédében részletesen számot adott a megye magyarok által lakott járásaiban történt 

felújításokról. 

 

Nyílt levél a somorjai magyarság védelmében 
2016. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A felvidéki Somorja Hangja polgári társulás nyílt levélben fordult a város polgármesteréhez a 

helyi szlovák iskola azon „indítványa kapcsán, melyben kapacitással kapcsolatos nehézségeik 

megoldásaként javaslatot tett (kiterjesztett fennhatóságuk alá tartozó) szlovák osztályok 

megnyitására valamelyik, a város által fenntartott magyar tanítási nyelvű alapiskolában.” 
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http://felvidek.ma/2016/09/hungarikumokrol-ertekekrol-kozossegepitesrol/
http://felvidek.ma/2016/09/portekak-es-programok-bosege/
http://felvidek.ma/2016/09/ung-videken-114-kiselsost-jutalmazott-meg-a-rakoczi-szovetseg/
http://felvidek.ma/2016/09/megyei-szamvetes-a-dunaszerdahelyi-videkfejlesztesi-szakkozepiskolaban/
http://felvidek.ma/2016/09/nyilt-level-a-somorjai-magyarsag-vedelmeben/
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Folyamatosan fogadják a levélszavazatokat a szabadkai magyar főkonzulátuson 
2016. szeptember 22. – Pannon RTV 

A választópolgárok négy napja dobhatják postaládába leveleiket. Az illetékesek számos 

problémával és figyelmetlenséggel találkoznak, mely a szavazatok érvénytelenségéhez is 

vezethet. A szabadkai Főkonzulátus felhívta a figyelmet a problémára, hogy sokan nem 

emlékeznek hova kérték a levélcsomagjukat. A szabadkai főkonzul felhívta a figyelmet a 

levélcsomagok kézbesítési határidejére is. A jövő hét elejétől már kétségesnek tartja, hogy a 

Szerb Posta időben kézbesítené a leveleket, ezért a Magyar Postát vagy a Főkonzulátuson 

található postaládákat ajánlja. 

 

Lakossági fórum Padén a kvótareferendum kapcsán 
2016. szeptember 22. – Pannon RTV 

A kvótareferendum kapcsán tartottak lakossági fórumot szerdán este a padéi Takáts Rafael 

Magyar Kultúrkörben. Csóka község területén idáig kisebb számú migránscsoporttal 

találkozhatott a lakosság. Az itt elhaladó bevándorlók orvosi segítséget kaptak majd folytatták 

útjukat a magyar határ irányába. Rendbontásra nem került sor, de hogy elejét vegyék a 

különböző atrocitásoknak a község és Padé magyar ajkú lakossága is október 2-án részt 

szeretne venni a szavazáson. 

 

Egyértelmű álláspont a migránskérdéssel kapcsolatban a vajdasági magyarság 
körében 
2016. szeptember 22. – Pannon RTV 

A vajdasági magyarság körében egyértelmű álláspont alakult ki a migránskérdéssel 

kapcsolatban – hangzott el az októberi magyarországi kvótareferendum kapcsán, a szerda 

este Felsőhegyen megtartott lakossági fórumon, melyet a Vajdasági Magyar Szövetség 

szervezett. A rendezvényen Juhász Attila hangsúlyozta, mindenkinek, akinek lehetősége 

nyílik rá, részt kell vennie a kvótareferendumon, és nemmel kell szavaznia, hiszen ezáltal a 

magyarság jelzést adhat Európa számára arra vonatkozóan, hogy az, ami történik, nem jó. 

 

Egyhetes magyar program Eszék-Baranya megyében 
2016. szeptember 22. – Új Magyar Képes Újság 

Kulturális és sportprogramok, valamint kapcsolatépítési találkozók is helyet kaptak a magyar 

értékek bemutatása és megismertetése céljából rendezett, egy hétig tartó esemény gazdag 

kínálatában. Magyarország eszéki főkonzulátusa harmadik éve szervezi meg ezt a 

rendezvénysorozatot azzal a céllal, hogy mind többen megismerjék Magyarországot, a magyar 

kultúrát, a Magyarországgal közös gazdasági lehetőségeket. De ugyanúgy fontosnak tartják 

azt is, hogy újabb kapcsolatokat teremtsenek Magyarország és Horvátország civil szervezetei, 

a tudományos és gazdasági élet képviselői között, valamint a turizmus és a sport területén. 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=290855
http://pannonrtv.com/web2/?p=290826
http://pannonrtv.com/web2/?p=290792
http://pannonrtv.com/web2/?p=290792
http://www.kepesujsag.com/egyhetes-magyar-program-eszek-baranya-megyeben/
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Testvértelepülési napot tartottak Kiskőszegen 
2016. szeptember 22. – Új Magyar Képes Újság 

Kiskőszeg és a magyarországi Nagyharsány között régóta gyümölcsöző testvértelepülési 

kapcsolat áll fenn. Ennek erősítése céljából közös testvértelepülési napot tartottak 

Kiskőszegen szombaton: népművészeti program, kiállítás, gyerekfoglalkozások, 

sportbemutató és kultúrműsor képezték a rendezvény programját. A szombati 

testvértelepülési nap is egy közös pályázatnak köszönhetően valósult meg. Nagyharsány 

önkormányzata pályázott a kiskőszegi helyi választmánnyal való partnerségben a Bethlen 

Gábor Alapkezelő Zrt.-nél, melynek célja a testvértelepülési kapcsolat erősítése volt. 

 

A cél, hogy itthon erősítsék a magyarságot 
2016. szeptember 22. – Új Magyar Képes Újság 

Magyarország Eszéki Főkonzulátusa és az eszéki Szent Péter és Pál Katolikus Plébánia közös 

szervezésében megvalósult adventi jótékonysági hangversenyen összegyűjtött adományokból 

alapított ösztöndíjból három egyetemista tanulmányát támogatják. A múlt héten ünnepélyes 

keretek között adták át az ösztöndíjakat a fiataloknak. Az ösztöndíj elnyerésére pályázati úton 

jelentkezhettek olyan horvát állampolgárságú, magyar nemzetiségű diákok, akik a 2016-2017-

es tanévben nappali munkarendű képzésben elsőévesként tanulnak tovább valamelyik 

horvátországi felsőoktatási intézményben. 

 

Több ezren voltak idén is a kopácsi Halásznapokon 
2016. szeptember 22. – Új Magyar Képes Újság 

A 18 éve folyamatosan megszervezett rendezvénynek köszönhetően Kopács neve messze 

földre eljutott, évről évre több ezer ember látogat el ide, hogy megkóstolhassa a fenséges 

kopácsi halpaprikást és a csíptetős pontyot, ízelítőt kapjon a régió kultúrájából és 

szórakozzon a Kopácsi-rét Természetvédelmi Park peremén fekvő faluban. Így volt ez a 

hétvégén is. Mintegy 150 személy dolgozott azért, hogy a látogatók és a fellépők étel- és 

italigényét kielégítsék. 

 

36. Szalónaki-beszélgetések 
2016. szeptember 22. – volksgruppen.orf.at 

Szeptember 19. és 22. között tartották meg a 36. „Szalónaki-beszélgetések” elnevezésű 

konferenciát a Szalónaki Várban. A határon átnyúló egyhetes tanácskozást a Tartományi 

Múzeum és a Burgenlandi Tartományi Archívum szervezte. A „Szalónaki-beszélgetések” 

minden évben összehozzák a Pannon térség kutatóit és az adott témákban feltárásokat végző 

szakembereket. Az idei konferencia előadói Ausztriából, Magyarországról, Szlovákiából, 

Szlovéniából és Németországból érkeztek. 
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http://www.kepesujsag.com/testvertelepulesi-napot-tartottak-kiskoszegen/
http://www.kepesujsag.com/cel-hogy-itthon-erositsek-magyarsagot/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2798336/
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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 22. – Kossuth Rádió 

Szlovákiai költségvetési pénzből újították fel a dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési 

Szakközépiskolát 

Szlovákiai költségvetési pénzből magyar nyelvű tanintézményt újítottak fel, ami ritka eset. A 

dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskolában elvégzett munkálatok összértékét 340 

ezer eurót, mintegy 105 millió forintot Nagyszombat Megye fedezte.   

A Burg Kastl-imagyar gimnázium újranyitása is téma volt a Kufstein 

Konferencián 

Az egykoron híres németországi magyar iskola, a rendszerváltás után megszűnt Burg Kastl-i 

intézmény esetleges újraindítása a következő témánk. Az ausztriai magyar egyesületek 

szövetsége által szervezett múlt hétvégi Kufstein Konferencián a munkavállalással 

kapcsolatos migrációs folyamatok vitájában központi kérdés volt a magyar nyelv és kultúra 

megőrzésének esélye. Ekkor vetette fel a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének 

elnöke: ifjabb Klement Kornél, hogy újból meg kellene nyitni a Burg Kastl-i magyar 

gimnáziumot. 

650 magyar származású fiatalt fogad, illetve táboroztat a világ minden részéből 

a Rákóczi Szövetség  

650 magyar származású fiatalt fogad, illetve táboroztat a világ minden részéből a Rákóczi 

Szövetség a Magyar Diaszpóra Tanács kérésére. A 10 és 25 év közötti zömmel nyugat-európai, 

észak-és dél-amerikai, valamint ausztráliai diákok nem egyszerre érkeznek, hanem 

turnusokban, szeptembertől júniusig. És ugyanezen időszak alatt még 1850 Kárpát-medencei 

mélyszórványban élő magyar fiatal is érkezik például a Bánság romániai és szerbiai részéből, 

a kárpátaljai Felső-Tisza mentéről, vagy Dél-Erdélyből, Moldvából. Mindez a Határtalanul  

iskolakiránduló program része.  

Beszélgetés a Petőfi Sándor Program temesvári ösztöndíjasaival 

A Bánság fővárosába, Temesvárra idén ketten érkeztek: Dani Bence, akinek fogadó szervezete 

a temesvári Szórvány Alapítvány és Varga Mátyás, akit a Bánsági Közösségért Egyesület 

mentorál. Mindketten tapasztalattal rendelkeznek már a közösségi munkában. Ott-

tartózkodásuk első hónapjának legfontosabb feladata a nemsokára kezdődő Temesvári 

Magyar Napok szervezésének segítése.  

Évtizedek óta Szegeden vannak otthon azok a magyarok, akik a Vajdasági 

Magyarok Demokratikus Közössége ottani tagozatát alkotják 

Sokfelől érkeztek, de abban egységesek, hogy évek, évtizedek óta Szegeden vannak otthon 

azok a magyarok, akik a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége ottani tagozatát 

alkotják - mondja Nagy-Abonyi Attila elnök. De a Maros parti városban is szeretnének 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-22_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-22_18:30:00&ch=mr1
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részesei lenni a délvidéki kulturális életnek, így képviselőit, alkotóit rendszeresen áthívják 

vendégségbe, előadásra, kiállításra.  

Elkészült Berecken a székely ágyúöntő, Gábor Áron tiszteletére létesített 

emlékház 

Gábor Áron szülőfalujában, a háromszéki Bereckben elkészült a székely ágyúöntő tiszteletére 

létesített emlékház. A Határok nélkül riportere a Gábor Áron Alapítvány képviselőivel 

beszélgetett a helyszínen mindarról, amit láthatnak, megtudhatnak az odalátogatók. 

 


