Sport és tanulás: megnyílt a csíkszeredai tehetséggondozó központ
2016. szeptember 12. – Krónika, szekelyhon.ro, transindex.ro, MTI, maszol.ro, Nemzeti Sport
Az Futball Klub Csíkszereda focistái, a kollégium leendő diákjai, hozzátartozóik, illetve
egyházi vezetők és politikusok gyűltek össze szép számban hétfő délután, hogy a Márton Áron
Tehetséggondozó Központ avatását ünnepeljék. A kollégiumot a Bethlen Gábor Alapon
keresztül, a magyar állam támogatásával építették, működtetését az FK Csíkszereda és a
Szent Kereszt Plébánia vállalták.

Új épülettel bővült Komáromban a Marianum iskolaközpont
2016. szeptember 12. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Magyar Idők, kormany.hu
A komáromi Marianum Magyar Tannyelvű Egyházi Iskolaközpontban új épületet adtak át
hétfőn. A négy tantermes, különálló épületrészben az alsó tagozatosok kezdhetik az új
tanévet. "Akik itt vagyunk, tudjuk és hirdetjük, hogy egyedül és kizárólag a magyar nevelési
nyelvű intézmények adnak biztosítékot arra, hogy különlegesen gazdag magyar nyelvünk és
kultúránk tovább éljen. Államnyelvű intézményekben ennek esélye elvész" - mondta az átadás
előtti köszöntőjében a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A Szent András
plébániatemplomban tartott mise után Szilágyi Péter szólt arról, hogy a magyar kormány
örömmel támogatta a tornaterem felújítása mellett az új pavilon elkészülését. "Az itt őrzött
emberi, keresztényi szellemiség és lelkiség többletet hordoz. Ez a többlet: a szeretet és az
erkölcs uralma, amelyet a felvidéki Komárom magyar közössége sajátjának tudhat fogalmazott a helyettes államtitkár.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

2016. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro
Közös felhívást fogalmazott meg az RMDSZ és a Magyar Polgári Párt (MPP) a magyar
kormány által kezdeményezett kvótanépszavazáson való részvételre. Tamás Sándor, az
RMDSZ háromszéki területi elnöke arra is felhívja a figyelmet, hogy „Brüsszel nem dönthet a
magyar állampolgárok megkérdezése nélkül”. Kulcsár Terza József, az MPP Kovászna megyei
elnöke szerint a migrációs kvóták kérdése túlmutat a napi pártpolitikán, az erdélyi
magyaroknak pedig kötelessége Magyarország kormánya mellé állni. „Ha most nem
cselekszünk, annak beláthatatlan következményei lehetnek”, mutat rá.

Erdély

Segítséget nyújt a kvótanépszavazáson az RMDSZ és az MPP

Székely panaszáradat az amerikai nagykövetnek
2016. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro
Az Egyesült Államok számára nagyon fontos a kisebbségek tiszteletben tartása – jelentette ki
hétfőn Csíkszeredában Hans Klemm, az Egyesült Államok bukaresti nagykövete. A diplomata
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kétnapos látogatás erejéig érkezett a Székelyföldre, ahol előbb Hargita megyét – Csíkszeredán
kívül Székelyudvarhelyet – kereste fel, kedden pedig Sepsiszentgyörgyre utazik. Látogatása
során a nagykövet több tucatnyi kötetet tartalmazó ún. Amerikai Könyvespolcot
adományozott a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtárnak, amely szak- és szépirodalmi
művekkel, valamint az angol nyelvtanulás tökéletesítéséhez szükséges módszertani
munkákkal gazdagodott.

Székelyfölddel ismerkedett az amerikai nagykövet
2016. szeptember 12. – szekelyhon.ro, Krónika, Erdély Ma
Először járt Hargita megyében Hans Klemm, az Amerikai Egyesült Államok bukaresti
nagykövete. Lenyűgözte a táj és a helyiek, akikkel találkozott. „Az egyik célja székelyföldi
látogatásomnak, hogy beszéljek az itteniekkel a problémákról” – mondta. Hozzátette: árgus
szemekkel figyelik a kisebbségi jogok betartását. A nagykövet szerint a demokratikus értékek
vállalása és a demokratikus intézmények erősítése terén sikereket ért el Románia,
dicséretesnek tartja az ország korrupció elleni küzdelmeit. A nagykövet úgy látja, gazdasági
szempontból nagyon gyors léptékben fejlődik az ország, így mindent összevetve jó irányban
halad jelenleg az ország, és reméli, ez így fog folytatódni.

Nem indulnak Markó Béláék a parlamenti választásokon
2016. szeptember 12. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro
Tizenegyen jelentkeztek Maros megyéből az RMDSZ parlamenti listájára a vasárnapi
határidőig: négyen a felsőházban, heten az alsóházban képviselnék Marosszék magyarságát.
A jelenlegi Maros megyei honatyák közül senki nem nyújtott be pályázatot, így 1990 után
először fordulhat elő, hogy az RMDSZ teljesen megújult csapattal vág neki a parlamenti
választásoknak.

Kolozsváron tart előadást ifj. Lomnici Zoltán
2016. szeptember 12. – Krónika
Kolozsváron tart előadást dr. ifj. Lomnici Zoltán budapesti alkotmányjogász a migrációs
válságról és a Magyarországon október 2-án rendezendő kvótanépszavazásról. A szervezők
meghívója szerint mind a migrációs válság, mind pedig a kvótaellenes népszavazás az
Európai Unió forró kérdései közé tartoznak, több dilemma merül fel, éppen ezért sok
mindent kell tisztán látni. Ifj. Lomnici Zoltán egy ideje azt vallja: az uniós szemlélet radikális
változására van szükség, hogy ne legyünk teljes mértékben kiszolgáltatva a radikális terrorista
szervezeteknek.

Amerikai látszatpolitika
2016. szeptember 12. – Rostás Szabolcs – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „a washingtoni külügyminisztérium Romániáról évente
kibocsátott emberi jogi jelentései rendre arról tanúskodnak, hogy a tengerentúl nagyon is
tisztában vannak azzal, miképpen érvényesülnek az emberi, ezen belül a kisebbségi jogok az
országban. Pontosan tudják, miként tiltják, akadályozzák a hatóságok és az önkormányzatok
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a magyar nyelv hivatalos használatát, a kétnyelvű helységnévtáblák elhelyezését, miként
utasítja el hosszú ideje a román állam az önálló, állami finanszírozású magyar egyetem
létrehozását, hogyan folyik szisztematikus hadjárat a székely zászló és egyéb székelyföldi
szimbólumok ellen. És a sort folytathatnánk a csángóföldi magyarórák akadályoztatásával, az
egyházi és közösségi ingatlanok restitúciójának késlekedésével. A baj csak az, hogy a magyar
közösség
képviselői
által
több-kevesebb
intenzitással
jelzett
problémakörök
tudomásulvételén és csokorba gyűjtésén túlmenően Amerika nemigen tesz lépéseket ezeknek
a gondoknak az orvoslásáért”.

Diákhalászattal vádolják a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceumot
2016. szeptember 12. – transindex.ro
Diákhalászattal vádolja a tordai Jósika Miklós Elméleti Líceumot az aranyosmenti magyar
tannyelvű iskolák egy része. A várfalvi és a bágyoni iskolák, illetve a tordai oktatási intézmény
között annyira kiéleződött a vita, hogy az ügyet a főtanfelügyelőség és az RMDSZ elé
terjesztették a várfalvi iskola vezetői. Az oktatók szerint az ügy súlyosságát az adja, hogy a
tordai iskola toborzókampánya következtében veszélybe kerül a magyar oktatás jövője
Várfalván.

A kvótanépszavazáson való részvételre buzdít az RMDSZ és az MPP
Háromszéken
2016. szeptember 12. – transindex.ro, szekelyhon.ro
Háromszéken az RMDSZ és az MPP közösen hívják fel a magyar kormány által
kezdeményezett kényszerbetelepítési népszavazás fontosságára a figyelmet. A népszavazásra
október 2-án kerül sor. A két erdélyi politikai szervezet részvételre buzdít minden magyar
állampolgárt. Tamás Sándor, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének elnöke
elmondta: „Politikusként úgy vélem, hogy minden választáson, népszavazáson alapvető
állampolgári jogunk és kötelességünk részt venni. Ugyanakkor magánemberként azt
gondolom, hogy Brüsszel nem dönthet a magyar állampolgárok megkérdezése nélkül. Az
RMDSZ városi irodái mindenki számára tájékoztatást nyújtanak a népszavazással
kapcsolatosan, továbbá igény szerint a szavazólapokat, lezárt borítékban átveszik
munkatársaink, amelyeket a csíkszeredai főkonzulátusra juttatnak el.”

Johannis politikai kormányt szeretne
2016. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro
Válságmegoldásnak tartja a szakértői kormányt Klaus Johannis, aki szerint a választások
után politikai kormánynak kell irányítania az országot. Johannis a hétfői sajtótájékoztatón
leszögezte, hogy a választások után csak politikai kormány jöhet szóba. Az államfő elmondta,
hogy csak korlátozott időtartamra lehetett megoldás, hogy pártfüggetlen szakértőt kért fel
legutóbb kormányalakításra, egy országot politikai kormánynak kell irányítania, de
hozzátette, hogy abban nem lát kivetnivalót, ha a jelenlegi kormány tagjai is indulni fognak a
választáson.
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2016. szeptember 12. – transindex.ro, maszol.ro
„A magyarságnak akkor van jövője Erdély bármelyik részén, ha meg tudjuk teremteni a
fiataloknak a minőségi oktatás feltételeit. Nekünk pedig az a dolgunk, hogy minden olyan
településen, ahol magyar emberek laknak, minőségi feltételeket teremtsünk meg oktatáshoz,
fejlődéshez, mindennapokhoz. Az elmúlt 27 év egyik fontos eredménye a romániai magyar
nyelvű oktatás rendszerének újraépítése, a bölcsődétől az egyetemig. A munkát azonban
folytatnunk kell” – hangsúlyozta Kelemen Hunor szövetségi elnök hétfő délben a Hargita
megyei Balánbányán, ahol a helyi iskola tanévnyitóján vett részt.

Erdély

Kelemen: Erdélyben létkérdés a minőségi oktatás

Arad megyében több mint kétezren tanulnak magyarul
2016. szeptember 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen
Egyelőre még nem vezetik be Romániában az emelt szintű érettségit – jelentette ki az RMDSZ
oktatási államtitkára, Király András Aradon, a Csiky Gergely Főgimnázium tanévnyitó
ünnepségén. Arad megye egyetlen magyar nyelvű iskolaközpontjában – ahol az óvodától az
érettségiig magyarul folyik a tanítás – az előkészítő osztályosok felvonulásával kezdődött meg
az ünnepség, majd az intézményvezetők és a meghívott elöljárók szólaltak fel. Arad megyében
valamivel több mint 2000-en kezdték meg az iskolát magyar nyelven – mondta el Pellegrini
Miklós főtanfelügyelő-helyettes. Mintegy 35-40 százalékkal nagyobb lenne ez a szám, ha
azokat a magyar gyerekeket és szüleiket is sikerülne megnyerni a magyar oktatás számára,
akik más tannyelvű iskolába járnak – tette hozzá.

Maradtak üres helyek a Hargita megyei szakiskolai osztályokban
2016. szeptember 12. – szekelyhon.ro
Habár a megyei önkormányzat idén szakoktatást népszerűsítő beszélgetéssorozatokat és
kampányt is szervezett, ennek nem volt jelentős hozadéka: a tavalyi évhez hasonló az idei
beiratkozási arány a Hargita megyei szakiskolákban.

A gyergyói MPP is segít a levélszavazatok célba juttatásában
2016. szeptember 12. – szekelyhon.ro
Segít a Magyar Polgári Párt gyergyószentmiklósi szervezete az október 2-ai magyarországi
népszavazásra a levélszavazatok célba juttatásában. Vadász Szatmári István, az MPP
gyergyószentmiklósi szervezetének elnöke szerint egyáltalán nem lehet közömbös a
székelyföldiek számára, hogy az anyaországnak az unió nyomására be kell-e fogadnia
migránsok ezreit. „Kultúránk, vallásunk, hitünk megmaradása a tét” – mondta. A
levélszavazatokat a konzulátusokra kell eljuttatni, Gyergyószék esetében pedig a legközelebbi
ilyen konzulátus a csíkszeredai. Az MPP két szempontból is segítséget kíván nyújtani a
szavazóknak. A szavazólaphoz mellékelni kell egy azonosító nyilatkozatot is. Ennek
kitöltésében segítenek, illetve abban, hogy a szavazólapok bejussanak a konzulátusra. Nem
javasolják ugyanis, hogy a román postán küldjék az emberek a szavazataikat.
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2016. szeptember 12. – ujszo.com
Posztján marad a csallóközi község polgármestere, Bödők Mária, mivel az alacsony részvétel
miatt érvénytelen a menesztésére kiírt népszavazás. A szavazásra jogosultak felének kellett
volna az urnákhoz járulni, ám az 1 263 választópolgár alig negyede ment el, 393-an. Moravek
Ivett alpolgármester lapunknak elmondta ,11 érvénytelen szavazat volt, 35-en ellenezték a
leváltást. „Minden marad a régiben” – mondta az eredmény margójára az alpolgármester.

Felvidék

Marad a nagyabonyi polgármester

Duray: a 20. század magyar szellemi életének utolsó képviselője távozott
2016. szeptember 12. – hirek.sk, MTI, Felvidék Ma
Csoóri Sándor azt a magyar embert személyesítette meg, amilyenek mi is szerettünk volna
lenni: a holnaplátót. Halálával a magyar szellemi élet Illyés Gyulával kezdődött huszadik
századi sorának utolsó képviselője távozott - mondta a kora hajnalban elhunyt alkotóra
emlékezve hétfőn Duray Miklós az MTI-nek.

Segítünk indítani – határon átnyúló program fiataloknak

A
Prosperitati
Alapítvány
kedvezményezettjeinek körét

kibővíti

az

első

pályázati

menet

2016. szeptember 12. – Vajdaság Ma
A Prosperitati Alapítvány értesíti a 2016. évi első pályázati körben támogatási kérelmet
benyújtó pályázóit, hogy Magyarország miniszterelnökével folytatott egyeztetések
eredményeképpen, a rendelkezésre álló források áttekintését követően lehetőség nyílik a
kedvezményezettek körének bővítésére, áll az alapítvány honlapján.

Vajdaság

2016. szeptember 12. – Felvidék Ma
A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány, a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaság és a
Szövetség a Közös Célokért határon átnyúló képzéssorozatot rendez fiatal vállalkozóknak és
vállalkozó szellemű fiataloknak a Felvidéken. A képzésben bemutatják az e-biznisz alapjait, az
online marketing költséghatékony módszereit, a web design-t és a web ergonómiát.

Több duális oktatási program lesz Szerbiában
2016. szeptember 12. – Pannon RTV
Szerbia jövője számára a duális oktatás a legfontosabb – jelentette ki Aleksandar Vučić a
belgrádi Fiatalok és munkanélküliség találkozóján, Belgrádban. A szerb kormányfő elmondta,
a Világbankkal sikerült megegyezniük, hogy az országban eddig működő 14 duális oktatási
programot 70-re emeljék. Ennek az oktatási formának a lényege, hogy az elméleti és az iskolai
gyakorlati oktatás mellett a diákok cégekben sajátíthatják el az adott szakma fortélyait. Így a
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Kishegyes Község elsőseit fogadta a vezetőség
2016. szeptember 12. – Pannon RTV
Kishegyes, Bácsfeketehegy és Szikics települések általános iskoláinak 109 elsősét fogadta
Kishegyes Község vezetősége. Ötödik alkalommal anyagi segítséget nyújtottak a
kisiskolásoknak. A diákok támogatásán kívül az oktatási körülmények javítása is prioritás a
községben. Kishegyes Községben összesen 109 elsős indult iskolába szeptember elsején. 53an szerb nyelven, 56-an pedig magyar nyelven tanulnak.

Vajdaság

képzés végezetével versenyképes munkaerőként kerülhetnek a piacra, és nagyobb az esélyük,
hogy munkát találjanak. Ez egy hosszadalmas folyamat, ami a vállalatok érdeke is – emelte ki
Aleksandar Vučić szerb miniszterelnök.

Újabb médiastratégia készül

2016. szeptember 12. – Kárpáti Igaz Szó
Hatodik alkalommal rendezték meg a Kárpátaljai Felső-Tisza Vidéki Magyarok Találkozóját.
A rendezvény, melynek házigazdája Bustyaháza volt, ökumenikus istentisztelettel kezdődött a
18. században épült kis templomban. Az ünnepi menet a fesztivál helyszínére, a Handel
parkerdőben lévő futballpályára érkezett. Az ukrán és magyar himnusz eléneklése után
Szalipszki Endre, a beregszászi külképviselet főkonzulja hivatalosan is megnyitotta a
FELTISZA fesztivált.

Magyar tanfolyamok gazdag választéka
2016. szeptember 12. - Volksgruppen
Szeptemberben nemcsak a tanév kezdődik meg, hanem az ausztriai magyar egyesületek,
intézmények által kínált tanfolyamok is. A kínálat Burgenlandban és Bécsben is színes, a hét
szinte minden napjára jut egy kurzus: zeneovi, játékos néptáncoktatás, nyelvtanulás, magyar
népi hangszeroktatás között válogathatnak az érdeklődők.
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Feltiszai magyarok hatodik seregszemléje

Kárpátalja

2016. szeptember 12. – Vajdaság Ma
Az elkövetkező fél évben új médistratégia készül, amely várhatóan egész sor új, a médiával
kapcsolatos törvény meghozatalát teszi majd lehetővé, jelentette be Vladan Vukosavljević,
művelődési és tájékoztatási miniszter. Mint mondta, Szerbiában az a törekvés kerekedett
felül, hogy az állam fokozatosan kilép a médiumok mögül. “Korábban, amikor az állam
pénzelte a médiumokat, megteremtette a stabilitás és a piactól való függetlenség előfeltételeit
is. Ezért meg kell próbálnunk átvenni vagy legalábbis körülményeinkhez idomítani az EU
tagállamok sikeres modelljeit”, nyilatkozta Vukosavljević a Večernje novostinak.

6

Új nyelviskola nyílt Felsőőrött
2016. szeptember 12. - Volksgruppen
Új nyelviskolai kínálattal bővült a többnyelvű Felsőőr. A Cheese Nyelviskola az elmúlt
pénteken, szeptember 9-én nyitotta meg kapuit az Atriumban (Hauptplatz 11). Czviín
Adrienne tulajdonos, ügyvezető az egyedülálló oktatási módszert is bemutatta az
érdeklődőknek.

Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. szeptember 12. – Kossuth Rádió
Az Európa kulturális fővárosa-pályázat és a háromnyelvű helységnévtáblák
esete: ami Kolozsváron nem sikerül évek óta, az Nagybányán most megvalósult
Kihelyezték a háromnyelvű - román, magyar és német - helységnévtáblákat Nagybánya
határaihoz. A város lakosságának alig 10 százaléka vallotta magát magyar nemzetiségűnek a
legutóbbi népszámláláson, németek pedig alig vannak. A törvény szerint csak 20%-nyi
nemzetiség esetében kötelező kitenni a nem román nyelvű táblát is. A döntés valószínűleg
segíti Nagybánya pályázatát az Európa Kulturális Fővárosa címre. Nem úgy Kolozsvárét, ahol
mintegy másfél évtizede megtagadják a magyar helységnévtáblák kifüggesztését, pedig még
most is 16%-nyi a magyarság aránya.
A vajdasági magyar szervezetek az október 2-i kvóta-referendumon való
részvételre buzdítanak
A vajdasági magyar szervezetek az október 2-i kvóta-referendumon való tömeges részvételre
és – egy kivételével – fenntartások nélküli nemmel való szavazásra buzdítanak. Délvidéki
helyzetkép a Határok nélkül munkatársától.
Tanévnyitó ünnepség a kárpátaljai Aknaszlatinán
A kárpátaljai magyar iskolák közös tanévnyitója volt a hétvégén a Felső-Tisza vidéki
Aknaszlatinán. A mintegy 100 oktatási intézményből álló iskolahálózatot jelenleg a drasztikus
tanárhiány állítja a legnagyobb kihívás elé - mondta beszédében Orosz Ildikó, a Kárpátaljai
Magyar Pedagógusszövetség elnöke. A szórványban a legsúlyosabb a helyzet, ezért januárban
a Kárpátalja fejlesztéséért felelős kormánybiztosság olyan pedagógusok támogatására ír ki
pályázatot, akik vállalják, hogy a Felső-Tisza vidék iskoláiban tanítanak. A Határok nélkül
riportere elsőként Grezsa István kormánybiztost kérdezte.
Grezsa István részt vett a nagyváradi Lórántffy Zsuzsanna Református
Gimnázium tanévnyitóján
Grezsa István Nagyváradon is részt vett a Lórántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban
tanévnyitóján, ahol két korszerű tanműhelyt adott át: két osztálytermet alakítottak ki, illetve
szereltek fel modern eszközökkel. A magyar kormány erre az esztendőre is biztosította a
határon túli magyar intézmények fejlesztésére az 500 millió forintos megpályázható keretet.
Több mint 2000-en kezdték meg az iskolát magyar nyelven Arad megyében
Arad megyében valamivel több mint 2000-en kezdték meg az iskolát magyar nyelven, 21
intézményben. Interjú Pellegrini Miklóssal, Arad megye főtanfelügyelő-helyettesével, a Csiki
Gergely főgimnázium igazgatójával, Hadnagy Évával, és tanítójával, Leib Györggyel, valamint
Király András oktatási államtitkárral.
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Marosvásárhelyen a román nacionalista
gimnázium jelentősen növelte diáklétszámát

támadásoknak

kitett

katolikus

A Határok nélkül stábja a pár éve újraindult marosvásárhelyi római katolikus gimnáziumba
látogatott, ahol 15 osztállyal és több mint 420 diákkal kezdték az új tanévet. A Római
Katolikus Státus Alapítvány tulajdonában lévő iskolaépületben működik a román vezetőségű
Unirea főgimnázium is. A két tanintézmény között a nyáron konfliktus alakult ki, a tantermek
elosztása körül, de több román hangadó a magyar iskola létjogosultságát kérdőjelezte meg.
Harmadik éve tartanak a magyar iskolák közös tanévnyitót a Romániai Magyar
Pedagógus Szövetség kezdeményezésére
Harmadik éve tartanak a magyar iskolák közös tanévnyitót a Romániai Magyar Pedagógus
Szövetség kezdeményezésére. Csíksomlyó és Kolozsvár után idén a helyszín a
sepsiszentgyörgyi unitárius templom volt. A szövetség országos elnökét, Burus Siklódi
Botondot kérdezte a Határok nélkül munkatársa.
Iskolatáska Program Temesváron
Temesváron szombaton a Kohézió Egyesület tanszercsomagokat adott át olyan családoknak,
ahol egyszerre több gyerek is jár iskolába és óvodába. Az Iskolatáska Program rendezvényén a
Határok nélkül munkatársa is jelen volt.
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