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Nyomtatott és online sajtó 
 

Október 2-ai magyarországi kvótanépszavazás: figyelni kell 
2016. szeptember 14. – szekelyhon.ro, Krónika 

Az októberi kvótanépszavazás technikai részleteiről tájékoztatott Zsigmond Barna Pál, 

Magyarország csíkszeredai főkonzulja szerdán. A diplomata célja, hogy minél kevesebb 

érvénytelen szavazat legyen technikai hibák miatt. A főkonzul több hibát is felsorolt, amivel 

az előző választáson, 2014-ben szembesültek a romániai levélszavazatok terén (akkor a 

levélszavazatok 20 százaléka érvénytelen volt). Gyakori hiba volt, hogy sokan a szavazólap 

mellé a kis méretű borítékba tették a kitöltött nyilatkozatot is, ezzel viszont érvénytelen lett a 

szavazatuk. Két esztendeje gyakori hibának számított az is, hogy a nyilatkozatot nem töltötték 

ki pontosan a levélben szavazó választópolgárok: a legtöbbször előforduló hiba, hogy az 

„anyja neve” kérdésre nem az anya lánykori nevét, hanem az apa családnevét adták meg. 

Abban az esetben sem volt érvényes a szavazás, ha úgy küldték vissza a szavazólapot, hogy 

nem ragasztották le a kis borítékot. Zsigmond Barna Pál jelezte, csak akkor érvényes a 

levélszavazat, hogy az azonosító nyilatkozat alá van írva. 

 

Román felháborodás Klemm székelyzászlós fotózkodása miatt 
2016. szeptember 14. - Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro 

Megdöbbenést és felháborodást váltott ki a román sajtóban és a világhálón, hogy Hans 

Klemm, az Egyesült Államok nagykövete sepsiszentgyörgyi látogatása során a székely 

zászlóval fotózkodott a háromszéki önkormányzati vezetők társaságában. Az amerikai 

diplomata kétnapos székelyföldi látogatása keretében, kedden kereste fel Kovászna megyét, 

és egyebek mellett Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel, Tamás Sándor 

tanácselnökkel és Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével folytatott 

megbeszélést. Ennek a találkozónak a végén készült az a fényképfelvétel, amely székely 

zászlóval ábrázolja a házigazdákat és az amerikai vendéget. A román sajtó Antal Árpád 

Facebook-bejegyzéséből értesült a fotóról és arról, hogy a nagykövet ajándékba kapott egy 

kék alapon aranysávos lobogót. 

 

Megkezdődött a VMSZ kvótareferendum-kampánya 
2016. szeptember 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség kedden este megkezdte kampányát az október 2-ra 

meghirdetett kvótareferendum kapcsán. Lakossági fórumokon, közösségi találkozókon 

ismertetik a migránsválság következményeit és tájékoztatják a lakosságot a népszavazás 

tudnivalóiról. A kampány első állomása a bácskai Kúla és a bánsági Törökkanizsa volt. A 

VMSZ kvótareferendum-kampányában naponta két-három településen tartanak lakossági 

fórumot. Arra biztatják a választójoggal rendelkező magyar állampolgárokat, hogy 

szavazzanak nemmel a kvótareferendumon. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/oktober-2-ai-magyarorszagi-kvotanepszavazas-figyelni-kell
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-felhaborodas-klemm-szekelyzaszlos-fotozkodasa-miatt
http://pannonrtv.com/web2/?p=289561
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Érzékenyen érintette Bukarestet a zászlóügy 
2016. szeptember 14. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 

szekelyhon.ro, Bihari Napló 

„Érzékeny" történésként értékeli a román külügyminisztérium, hogy Hans Klemm amerikai 

nagykövet a székely zászlóval fotózkodott sepsiszentgyörgyi látogatása során. A bukaresti 

külügyi tárca azt követően foglalt állást az ügyben, hogy a román sajtó és számos politikus 

felháborodásának adott hangot az amerikai diplomata gesztusa miatt. Azt kifogásolják, hogy 

Klemm egy fényképfelvételen Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármesterrel, Tamás Sándor 

tanácselnökkel és Kató Bélával, az Erdélyi Református Egyházkerület püspökével közösen 

tart egy székely lobogót. Szerdán délután kibocsátott közleményében a román 

külügyminisztérium elismeri: az Egyesült Államok nagykövetének munkaköri leírásába 

tartozik, hogy helyhatóságokkal konzultálva személyesen tájékozódjék a fogadó ország 

realitásairól. „Az ilyen látogatások egyik előfeltétele a létező érzékenységek ismerete és 

figyelembe vétele. Ezt az álláspontunkat amerikai partnereinkkel is tudattuk a bukaresti 

nagykövetséggel folytatott megbeszélés keretében" – közölte a tárca. 

 

Válaszolt az amerikai nagykövetség a székely zászlós fénykép kapcsán 
2016. szeptember 14. – transindex.ro 

Válaszolt az amerikai nagykövetség a Hotnews azzal kapcsolatos kérdésére, hogy Hans 

Klemm nagykövet székelyföldi körútja végén miért fényképezkedett a székely zászlóval.  Az 

amerikai nagykövetség válaszában kifejtette, hogy Hans Klemm nagyköveti mandátuma egész 

Románia területére szól, így többször tesz látogatást az ország különböző régióiban, és a 

román társadalom különböző csoportjaival találkozik.  “Az Egyesült Államok, mint Románia 

stratégiai partnere és szövetségese támogatja a román demokrácia fejlődését és üdvözli 

Románia erőfeszítéseit arra vonatkozóan, hogy az állam a társadalom minden szegmensének 

az egyenlő és teljes hozzájárulásával erősíti a demokratikus intézményrendszerét" - olvasható 

a nagykövetség közleményében. 

 

„Jólneveltségből” pózolt a székely zászlóval az amerikai nagykövet 
2016. szeptember 14. – maszol.ro 

„Biztosíthatom önöket, hogy az Egyesült Államok bukaresti nagyköveteként csak két zászló 

fontos számomra: az amerikai és a román” – nyugtatta meg szerdán Craiován a román 

nacionalistákat Hans Klemm, aki - mint mondta - „jólneveltségből” állt be 

Sepsiszentgyörgyön a székely zászló mögé. Az amerikai nagykövetnek azért kellett 

magyarázkodnia az oltyán megyeszékhelyen, mert előző nap Sepsiszentgyörgyön a székely 

zászlóval pózolt Antal Árpád polgármester, Tamás Sándor, Kovászna megye elnöke és Kató 

Béla református püspök társaságában. A diplomata most azt mondta, hogy „jólneveltségből” 

vállalta a közös képet vendéglátóival. 
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http://www.kronika.ro/belfold/erzekenyen-erintette-bukarestet-a-zaszlougy
http://itthon.transindex.ro/?hir=43782
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69725-jolneveltsegb-l-pozolt-a-szekely-zaszloval-az-amerikai-nagykovet
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Böjte Csaba nemmel szavaz a kvótanépszavazáson 
2016. szeptember 14. – Krónika 

Böjte Csaba ferences szerzetes nemmel szavaz az október 2-án a kötelező betelepítési kvótával 

kapcsolatban tartandó magyarországi népszavazáson. A Dévai Szent Ferenc Alapítvány 

vezetője a szervezet honlapján közzétett írásában megemlíti, hogy az alapítvány által 

működtetett otthonokba több mint 5000 gyermeket fogadtak be, közülük pedig több mint 

3000 „kirepült", ugyanakkor ezeket a gyermekeket nem csak számba veszik, hanem 

szeretettel, jósággal számon is tartják. 

 

Völner: a kvóta-népszavazás nemzeti ügy 
2016. szeptember 14. – szatmar.ro 

Szatmárnémetiben tartott sajtótájékoztatót Dr. Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára. Dr. Völner Pál, a magyarországi Igazságügyi Minisztérium államtitkára, 

országgyűlési képviselő szerdán a Római Katolikus Püspöki Palotában egyházi képviselőkkel 

és politikusokkal találkozott, majd sajtótájékoztatót tartott az október 2-án esedékes 

magyarországi népszavazásról. Az államtitkár a külhoni magyarokat a kvótareferendumon 

való részvételre buzdítja, ugyanis, mint elmondta, a népszavazás témája nemzeti ügy. Völner 

figyelmeztetett arra is, hogy a kényszerbetelepítés Romániát is érinti, ám a népszavazáson 

lehetőség van arra, hogy az átlagemberek is véleményt mondjanak, és ráébresszék az EU 

vezetőit, hogy rossz úton járnak. 

 

Folytatják az építkezést a Bors–Berettyószéplak-sztrádán 
2016. szeptember 14. – Krónika 

Hároméves szünet után a héten végre elkezdtek építkezni az észak-erdélyi autópálya Bihar 

megyei szakaszán: Sorin Buşe közlekedésügyi miniszter felszólítása nyomán a kivitelezéssel 

megbízott spanyol Corsan–Corviam Construction konzorcium a Bors–Berettyószéplak-

szakaszhoz irányította munkagépeit. 

 

Hibásak a Kolozsvári turisztikai látványosságokhoz irányító kétnyelvű táblák 
2016. szeptember 14. – Krónika 

Kétnyelvű, román és angol felirattal ellátott táblák jelentek meg Kolozsváron néhány hete: a 

kijelzők a város fontosabb idegenforgalmi látványosságaihoz igazítják útba az ide látogató 

turistákat. A szándék viszont nem teljesen éri el a célját, a táblák ugyanis meglehetősen 

hiányosak: egyrészt a magyar megnevezések teljes mértékben hiányoznak, ráadásul az angol 

feliratok is hibásak. A Mátyás király szülőházához irányító kijelzőn például az angol „house”, 

azaz ház szót a szóvégi e betű nélkül írták le. Iulia Persă, a kolozsvári polgármesteri hivatal 

szóvivője a Krónikának úgy nyilatkozott: nem az önkormányzat, hanem a kincses városi 

turizmust népszerűsíteni hivatott tájékoztató központ (Centrul Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică Cluj) rendelte meg a táblákat. 
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http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-nemmel-szavaz-a-kvotanepszavazason
http://www.szatmar.ro/Volner_kvotanepszavazas_nemzeti_ugy/hirek/80954
http://www.kronika.ro/gazdasag/folytatjak-az-epitkezest-a-borsaberettyoszeplak-sztradan
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/hibasak-a-kolozsvari-turisztikai-latvanyossagokhoz-iranyito-ketnyelvu-tablak
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Mintaként használják a Székely Mikó Kollégium ügyében hozott ítéletet 
2016. szeptember 14. – Erdély Ma, MTI, Bihari Napló 

Kató Béla erdélyi református püspök szerint a bukaresti restitúciós bizottság mintaként 

használja a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium visszaállamosításáról hozott ítéletet az 

egyházi restitúciós kérelmek elutasítására. Az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke 

Hans Klemmt, az Egyesült Államok bukaresti nagykövetét tájékoztatta kedden 

Sepsiszentgyörgyön a restitúciós bizottság gyakorlatáról. A püspök a megbeszélés után az 

MTI-nek elmondta, csak az elmúlt héten 12 – a református egyháztól elvett – ingatlan 

visszaszolgáltatási kérelmét utasította el a bizottság arra hivatkozva, hogy az ingatlanok nem 

képezték az egyház tulajdonát az államosítás előtt. Hozzátette: a bizottság a telekkönyvre 

hivatkozik, amelyben – a korabeli telekkönyvezési gyakorlatnak megfelelően – nem magát az 

egyházat, hanem annak valamelyik alegységét jelölték meg tulajdonosként. A püspök azért is 

igazságtalannak tartotta az eljárást, mert – mint megjegyezte – az államosítás során a 

kommunista állam egyértelműen megjelölte, hogy mely egyháztól vett el egy-egy ingatlant. 

 

Így versenyvizsgáznak a magyar iskolaizgatók, aligazgatók 
2016. szeptember 14. – maszol.ro 

Kedden startolt a beiratkozás az iskolaigazgatók és aligazgatók versenyvizsgájára, a 

jelentkezőknek október 2-ig van lehetőségük jelezni, részt vesznek a megmérettetésen.  A 

magyar, illetve más nemzeti kisebbségek iskolái esetében a pályázónak dokumentumokkal 

kell igazolnia a tanítási nyelv ismeretét - hívta fel a figyelmet Király András oktatási 

államtitkár. A több tagozatos iskolák esetében az igazgatók egyikének szintén iratokkal kell 

igazolnia, hogy ismeri azon kisebbség nyelvét, amelyen az oktatás folyik. A módszertan 

értelmében a magyar tannyelvű, illetve a több tagozatos iskolák esetében az igazgatói és 

aligazgatói versenyvizsgára jelentkezőknek rendelkezniük kell az RMDSZ megyei 

vezetőségének jóváhagyásával, más kisebbségek esetében pedig a kisebbségeket képviselő 

parlamenti csoportnak kell jóváhagynia a pályázó jelentkezését. 

 

Merre tovább, Kézdivásárhely? 
2016. szeptember 14. – szekelyhon.ro 

Az utóbbi időben Kézdivásárhely zászlóvitáiról cikkez az erdélyi magyar sajtó. A román 

prefektus és a román hatalom által elvitatott székely zászló mellett a város törvényesen 

megszavazott lobogóját is eltávolították a polgármesteri hivatal épületéről.  

 

Az EMNP a szavazatgyűjtésről 
2016. szeptember 14. – Bihari Napló 

Még ezerrel megfejelték a magyarországi voksolásokra regisztráltak számát Bihar megyében 

– jelezte az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) megyei szervezetének elnöke a szerdai váradi 

tájékoztatójukon. Csomortányi István elmondta: a mostani magyarországi referendumra is 

érvényes azok regisztrációja, akik már régebben felvetették magukat az ottani választási 

névjegyzékbe – ugyanakkor az EMNP Bihar megyében is újabb regisztrációs körutat tartott, 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=204692&cim=mintakent_hasznaljak_a_szekely_miko_kollegium_ugyeben_hozott_iteletet
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/69713-igy-versenyvizsgaznak-a-magyar-iskolaizgatok-aligazgatok
http://www.szekelyhon.ro/vilag/merre-tovabb-kezdivasarhely
http://www.erdon.ro/az-emnp-a-szavazatgyujtesrol/3188025
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két hét alatt 60 települést érintve. Hozzátette: a református egyház részéről nagy támogatást 

tapasztaltak, „a papság sokhelyütt segített”. 

 

Winkler: történelmi hiba az EU hallgatása kisebbségi kérdésben 
2016. szeptember 14. – transindex.ro 

„Személyes meggyőződésem, további negyven millió európai polgárral együtt, hogy 

történelmi hiba az a makacsság, amellyel az Európai Unió a szőnyeg alá söpri az európai 

nemzeti és nyelvi kisebbségek problémáit" - hangsúlyozta Winkler Gyula írásbeli 

hozzászólásában, melyet annak kapcsán nyújtott be az Európai Parlamentben, hogy a plénum 

Strasbourgban az Európai Bizottság elnökének évértékelő beszédét vitatta meg. Az EP-

képviselő annak kapcsán fogalmazta meg kritikáját, hogy Jean-Claude Juncker azzal zárta az 

Unió helyzetéről szóló beszédét, hogy "a történelem nem minket, hanem tévedéseinket fogja 

számon tartani". 

 

Bihar megyei RMDSZ: Cseke Attila, Szabó Ödön és Biró Rozália került befutó 
helyre 
2016. szeptember 14. – maszol.ro 

Rangsorolta a jelölteket a Bihar megyei RMDSZ: a szenátusi lista élére Cseke Attila, a 

képviselőházi lista bejutó helyeire pedig Szabó Ödön és Biró Rozália került. „A magyar 

közösség ügyei akkor kaphatnak hatékony figyelmet Bukarestben, ha szenátoraink és 

képviselőink ott vannak, ahol a döntések nagy része megszületik. Ha ők tolmácsolják 

elvárásainkat, beleszólnak a dolgok alakulásába, kiállnak és harcolnak igazunkért. Ezért a 

sikeres önkormányzati választások után, az erősödő helyi képviselet mellett erősebb 

parlamenti képviseletet kell biztosítanunk az erdélyi magyarságnak” – hangsúlyozta Kovács 

Péter ügyvezető elnök szerda délután Nagyváradon, ahol a megyei küldöttek tanácsa a 

parlamenti jelöltek sorrendjéről döntött. 

 

Lehullt a lepel 
2016. szeptember 15. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „az amerikai nagykövet visszaigazolást kapott arról, hogy a 

román hatóságok igenis kettős mércét alkalmaznak a helyi szimbólumok használata terén. A 

román külügyminisztérium reakciójának hála Bukarest stratégiai partnere, a washingtoni 

kormány félreérthetetlen szemléltető eszközt kapott arról, miszerint ebben az országban amit 

szabad a románnak, azt nem szabad a magyarnak is. Csak gratulálni lehet a külügyi tárcának 

azért, hogy megerősíti az amerikai külügyminisztérium Romániáról szóló legfrissebb emberi 

jogi jelentésében a székely zászló és egyéb székelyföldi szimbólumok kriminalizálásáról tett 

megállapításokat. Székelyföldről távoztában az amerikai nagykövet még úgy nyilatkozott, 

hogy kissé „összezavarodott”, mert egymással homlokegyenest ellentétes információkat 

kapott román és magyar részről. Hát a mostani zászlós hisztéria alaposan hozzájárul Hans 

Klemm tisztánlátásához”. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=43786
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69723-bihar-megyei-rmdsz-cseke-attila-szabo-odon-es-biro-rozalia-kerult-befuto-helyre
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/69723-bihar-megyei-rmdsz-cseke-attila-szabo-odon-es-biro-rozalia-kerult-befuto-helyre
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Antal Árpád a beszédes román reakciókról 
2016. szeptember 15. – Krónika 

Az a reakció, ami ezt az ártatlan fényképet övezi a román társadalomban, a médiában és a 

politikumban, tökéletesen érzékelteti mindazt, amit a Hans Klemm-mel folytatott 

megbeszélésen elmondtunk a nagykövetnek – jelentette ki tegnap Antal Árpád. 

Sepsiszentgyörgy polgármestere úgy vélte, a háromszéki elöljárókat az amerikai diplomatával 

és a székely zászlóval ábrázoló felvételre érkezett reakciók alátámasztják mindazt, amit a 

másfél órás találkozón ismertettek az erdélyi magyar közösség gondjairól, bajairól. „Ha 

eljutunk oda, hogy elvitatják a jogunkat, hogy valakinek, ez esetben az Amerikai Egyesült 

Államok nagykövetének ajándékozzunk egy székely zászlót, hogy bemutassuk neki az erdélyi 

magyar közösség helyzetét, akkor ez azt bizonyítja: a román társadalomban nagy problémák 

vannak a demokratikus értékekkel” – közölte Antal Árpád. 

 

Roham az EMNT-irodákban 
2016. szeptember 15. – Krónika 

A magyarországi népszavazásra regisztrálók és voksolók a napokban valósággal 

megrohamozták az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) sepsiszentgyörgyi irodáját. Kátai 

Zsuzsanna, az EMNT sepsiszéki elnöke tegnapi sajtótájékoztatón elmondta, hogy két nap 

alatt több mint 300-an kérték a segítségüket. Az EMNT irodahálózata segít a regisztrációban, 

és a levélszavazatokat is eljuttatja a külképviseletekhez, a falvakon az önkormányzati 

képviselők, önkéntesek nyújtanak útbaigazítást, segítenek például a nyilatkozat kitöltésében, 

de a szavazatokat nem befolyásolják, hangsúlyozta. Tiboldi László országos alelnök 

rámutatott, fontos, hogy az erdélyi magyarság éljen a szavazás lehetőségével, hiszen „a 

jövőnk, a kultúránk, az értékeink megőrzése a tét”.  

 

Budapesti kormánytámogatással a magyar közösség szolgálatába állítaná a 
műemléket a tulajdonos 
2016. szeptember 15. – Krónika 

A magyar kormány határon túli örökségvédelmi programjának részeként, három erdélyi 

magyar civil szervezet segítéségével újulhat meg néhány éven belül a Kolozs megyei 

Szentbenedeken található Kornis-kastély, a felújítás mikéntjéről jelenleg is folynak a 

tárgyalások – nyilatkozta a Krónikának Géher Ferenc, a műemlék épület tulajdonosa. 

A Mikeháza községhez tartozó Szentbenedeken található műemlék épület múlt héten került a 

figyelem középpontjába, amikor szerdára virradóra ismeretlenek megpróbálták ellopni a 

bejárati kapu unikornisszobrait. Tiberiu Zelencz, a község polgármestere arra panaszkodott, 

hogy a műemlék épület leromlott állapotban van, már életveszélyes. Úgy vélte, a 

tulajdonosnak be kellene kerítenie birtokát, és figyelmeztetni a látogatókat a rájuk leselkedő 

veszélyre. Az elöljáró azt a lehetőséget is felvetette, hogy az önkormányzat uniós forrásokra 

pályázna a kastély rendbetétele érdekében, de ehhez meg kellene egyezniük annak 

tulajdonosával. Géher Ferenc a Krónikának elmondta: érzelmi okokból nem áll szándékában 

eladni a kastélyt, és azt a magyar kormány örökségvédelmi programjának részeként, erdélyi 

magyar civil szervezetek segítéségével újítaná fel. 
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Ülésezett a Nemzetiségi és Etnikai Csoportok Bizottsága 
2016. szeptember 14. – bumm.sk 

Szeptember 13-án délután a kormányhivatalban ülésezett a Nemzetiségi és Etnikai Csoportok 

Bizottsága. A XXI. ülésen összesen hat határozatot fogadtak el. A bizottság elfogadta a 

kisebbségvédelmi keretegyezmény, illetve a kisebbségi és regionális nyelvek európai chartája 

negyedik monitoringkörének lefolyásáról és eredményeiről szóló jelentéseket. Tudomásul 

vették a Nemzetiségi kultúra 2016 támogatási programról és a nemzetiségi kulturális alapról 

szóló törvény előkészítésével kapcsolatos tájékoztató anyagokat, továbbá a nemzetiségekhez 

és etnikai csoportokhoz tartozó személyek jogainak védelméről szóló akcióterv javaslatát a 

2016-2020-as évekre. 

A könyvtár- és iskolaalapítókra emlékeztek 
2016. szeptember 14. – Felvidék Ma 

Az Esterházy család jelentős szerepet játszott a magyar történelemben. Többek között 

könyvtárak és nyomdák alapításához járult hozzá, de a nagyszombati egyetem sem alakult 

volna meg hathatós segítségük nélkül. A család Fraknói ágának jelentős birtokai voltak 

Pozsony vármegyében. Cseklészi kastélyukban könyvtárat, szenci birtokukon iskolát és 

kollégiumot hoztak létre. A Szenci Városi Múzeum és Művelődési Központ, valamint a 

Pozsonyi Magyar Intézet és a Szenczi Molnár Albert Alapiskola közös szervezésében tartottak 

konferenciát az Esterházy család Fraknói ágáról szeptember 13-án. 

 

A keleti végeken járt az MKP elnöke 
2016. szeptember 14. – Felvidék Ma 

Menyhárt József, az MKP országos elnöke kelet-szlovákiai látogatása alkalmával, Szepsit 

követően, szeptember 13-án a Rozsnyói járás MKP-s polgármestereivel is találkozott. Öt 

helyszínen több mint ötven MKP-s helyi vezetővel ismerkedett meg. 

 

Varga Péter: A vízügyi törvényjavaslat padlóra küldheti a mezőgazdászokat 
2016. szeptember 14. – hirek.sk 

Sajnos kész tényként könyvelhetjük el, hogy első olvasatban átment a szlovák 

törvényhozásban a Híd azon vízügyi törvényjavaslata, amely megszabja az öntözővíz-

szolgáltatás fizetőssé tételét. Vajon milyen érdekeket szolgál ezen törvényjavaslat, amely a 

jövőben akár tönkreteheti elsősorban azon dél-szlovákiai agrárvállalkozásokat, amelyek 

vízigényes kultúrák termesztésével foglalkoznak? 

 

Szerdán kinevezték Pék Zoltánt 
2016. szeptember 14. – ujszo.com 

Szerdán nevezték ki Pék Zoltánt a Frekvenciatanács tagjává, múlt csütörtökön választotta 

meg a parlament. Terveiről kérdezték. 
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Megállapodás született a szentkúti és a lőcsei kegyhely között 
2016. szeptember 14. – bumm.sk 

A mátraverebély-szentkúti nemzeti kegyhelyen szeptember 11-én Štefan Sečka szepesi 

megyéspüspök mutatta be a Fájdalmas Anya-búcsú szentmiséjét. Az esemény után egy 

megállapodást is aláírtak az illetékesek a két kegyhely kapcsán. A szentmise különböző részeit 

szlovák, magyar és latin nyelven imádkozták. A liturgia végén František Dlugoš, a lőcsei és 

Kálmán Peregrin, a szentkúti zarándokhely igazgatója, valamint Štefan Sečka püspök aláírták 

azt a megállapodást, amelyben elkötelezik magukat, hogy a két kegyhelyen előmozdítják az 

anyanyelvi pasztorációt, zarándoklatokat szerveznek magyar és szlovák hívek számára, 

ismertetőket helyeznek el a testvérkegyhelyről, és keresik az együttműködés különböző 

formáit. 

 

Eltemették Tóth Károlyt 
2016. szeptember 14. – Felvidék Ma 

A somorjai temetőben ma eltemették Tóth Károlyt, a Fórum Intézet igazgatóját, akit súlyos 

betegség után 57 évesen ért a halál. A temetés a római katolikus szertartás liturgiája szerint 

történt. A szertartás elején Gál Tamás szavalata és Öllős Lászlónak, a Fórum elnökének 

búcsúbeszéde hangzott el. Ezután Myjavec Pál atya, somorjai plébános celebrálta a temetési 

szertartást Domsitz Mária kántor, hitoktató segédletével. A sírnál Molnár Imre, a Pozsonyi 

Magyar Intézet igazgatója, Tóth Károly egykori egyetemi társa mondott búcsúbeszédet, és 

fejezte ki részvétét a barátok, pályatársak nevében Tóth Károly özvegyének, Nórának és Ádám 

fiának. 

 

Pásztor is fogadta Davenportot 
2016. szeptember 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke és Michael Davenport, az EU szerbiai 

küldöttségének vezetője ma arról tárgyaltak, hogy mekkora jelentősége van Szerbia 

folyamatos előrehaladásának az Európai Unióba vezető úton, továbbá a régió stabilitásának 

és a párbeszédnek a fontossága állt a megbeszélés középpontjában. A nemzeti kisebbségek 

jogainak megvalósításáról és helyzetéről szólva Pásztor elmondta: fontos, hogy a nemzeti 

kisebbségek tagjait bekapcsolják a törvényhozási folyamatba az oktatás, az egészségügy, a 

mezőgazdaság és az infrastruktúra területén. 

 

A VMSZ-nek négy államtitkára lesz az új összetételű szerb kormányban 
2016. szeptember 14. – Pannon RTV 

Négy szakpolitikust delegál az új összetételű szerb kormányba a Vajdasági Magyar Szövetség. 

Kinevezésüket követően Juhász Attila a mezőgazdasági és környezetvédelmi 

minisztériumban, dr. Vickó Ferenc az egészségügyi minisztériumban, Kern Imre pedig az 

építési, közlekedési és infrastrukturális minisztériumban folytatja munkáját államtitkári 

pozícióban. A VMSZ mostantól az oktatási minisztériumban is képviselteti magát, az 
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államtitkári feladatokat itt Vicsek Annamária látja majd el, aki az elmúlt két évben 

köztársasági parlamenti képviselőként is főleg az oktatást érintő kérdésekkel foglalkozott.   

 

A VMDK nemmel szavaz a tartományi jelképekkel kapcsolatos határozati 
javaslatra 
2016. szeptember 14. – Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége (VMDK) nem fogja támogatni a Vajdaság 

Autonóm Tartomány „hagyományos” jelképeinek kinézetéről és használatáról szóló határozat 

javaslatot, áll a párt közleményében. A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége nem 

adhatja szavazatát olyan jelképekre, amelyek elvtelen politikai alkuk és történelmileg hamis 

tények gyártásával jöttek létre, politikai üzenetük pedig az, hogy a mai Vajdaság területe 

mindig is szerb föld volt és mindig is az lesz. Hogy ez mennyire igaz, talán mi délvidéki 

magyarok tudjuk a legjobban, írják. 

 

Szombatig regisztrálhatnak a kvótareferendumon való részvételhez a külhoni 
magyarok 
2016. szeptember 14. – Pannon RTV 

Szombatig regisztrálhatnak az anyaországi kvótareferendumon való részvételhez a külhoni 

magyarok. Az október 2-i népszavazásra csak azoknak kell a névjegyzékbe feliratkozniuk, akik 

a 2014-es magyar országgyűlési választások előtt vagy azóta sem regisztráltak. Azok a külhoni 

magyar állampolgárok, akik levélben szavaznának az október másodikai kvóta-

népszavazáson, de még nem regisztráltak, azok a hátralévő idő szűke miatt ne a személyes, 

hanem az online formáját válasszák a névjegyzékbe vételnek. 

 

A VMSZ-nek négy államtitkára lesz az új összetételű szerb kormányban 
2016. szeptember 14. – Pannon RTV 

Négy szakpolitikust delegál az új összetételű szerb kormányba a Vajdasági Magyar Szövetség. 

Kinevezésüket követően Juhász Attila a mezőgazdasági és környezetvédelmi 

minisztériumban, dr. Vickó Ferenc az egészségügyi minisztériumban, Kern Imre pedig az 

építési, közlekedési és infrastrukturális minisztériumban folytatja munkáját államtitkári 

pozícióban. A VMSZ mostantól az oktatási minisztériumban is képviselteti magát, az 

államtitkári feladatokat itt Vicsek Annamária látja majd el, aki az elmúlt két évben 

köztársasági parlamenti képviselőként is főleg az oktatást érintő kérdésekkel foglalkozott. 

 

A Magyar Mozgalom indokolatlannak tartja a tartományi jelképek kettőzését 
2016. szeptember 14. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A Vajdaság hagyományos jelképeinek használatáról szóló képviselőházi rendeletet a Magyar 

Mozgalom (MM) a beterjesztett formájában nem tudja támogatni, mert az irracionális 

megoldásokat irányoz elő, ugyanakkor több száz tartományi intézmény és szervezet számára 

jelentene többletkiadást – mondta el szerdai sajtótájékoztatóján dr. Korhecz Tamás, a 

mozgalom tartományi képviselője. A Magyar Mozgalom az október 2-i magyarországi 
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kvótareferendummal kapcsolatos álláspontját a tagság megkérdezése alapján alakította ki. 

Ennek lényege, hogy a Magyarországon élő vajdasági magyarok szavazzanak nemmel a feltett 

kérdésre, mert ilyen módon is erősíthetik a magyar kormány legitimitását a Brüsszellel 

folytatott tárgyalások során. Ugyanakkor, az itthon élő magyarok esetében más álláspontra 

helyezkedtek, mégpedig az emberek lelkiismeretére bízták a döntést, azért, mert amennyiben 

a magyar kormány törekvései sikerrel járnak, annak következményei a határ menti, 

többségében magyarok lakta vajdasági települések lakossága esetében kiszámíthatatlan. 

 

Újabb nyertes pályázókkal kötött szerződést a Prosperitati 
2016. szeptember 14. – Pannon RTV, Vajdaság Ma 

Újabb 274 nyertes pályázóval kötött szerződést a Prosperitati Alapítvány Szabadkán. Ők azok, 

akik korábban forráshiány miatt nem kerültek a nyertesek közé, a megemelt keretnek 

köszönhetően azonban most mégis jogosulttá váltak a támogatásra. A Magyar Kormány által 

támogatott Vajdasági terület- és gazdaságfejlesztési program segítségével idén eddig több 

mint tízmillió eurónyi dinárösszeget ítéltek oda többek között vállalkozóknak, saját 

gazdaságuk fejlesztésére, termelőknek, illetve magánszemélyek számára. 

 

A migrációs helyzettel kapcsolatos magyar kormányálláspontról tartott 
előadást Völner Pál Kárpátalján 
2016. szeptember 14. – MTI, kormany.hu, Webrádió, Magyar Idők 

A magyar kormány európai migrációs helyzettel és kötelező betelepítési kvótával kapcsolatos 

álláspontjáról, valamint az október 2-ra kitűzött kvótareferendumról tartott tájékoztató 

előadást Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára szerdán 

Beregszászon. Az előadás után az államtitkár a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán közös sajtótájékoztatót tartott Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, az ukrán parlament képviselőjével. 

 

A kvótareferendumon való részvételre szólít minden magyar állampolgárt a 
KMKSZ 
2016. szeptember 14. – MTI, Webrádió, hirado.hu, Kárpátinfo, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöksége szerdán Ungváron 

nyilatkozatot adott ki, amelyben minden magyar állampolgárt arra buzdít, hogy vegyen részt 

az október 2-i népszavazáson, és szavazzon nemmel a tervezett kényszerbetelepítésekre. Az 

MTI-hez is eljuttatott nyilatkozat a többi között megállapítja: "a jelenleg is zajló szervezett 

migrációs folyamatok alapjaiban veszélyeztetik a hagyományos európai társadalmak 

stabilitását, működését, s hosszú távon azok létét is. Magyarország, felismerve a veszély 

nagyságát, erőfeszítéseket tett és tesz a magyar létforma megőrzésére". Ennek legfontosabb 

feltétele a dokumentum szerint az, hogy az állam megőrizze szuverenitását az ország 

területén, s önállóan tudja szabályozni a bevándorlás kérdését.    
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Hétfőtől a konzulátusokon átvehetik a levélcsomagokat – Kárpátalján 
elkezdődik a kvótanépszavazás 
2016. szeptember 14. – Kárpátalja 

Az október 2-ára kiírt, magyarországi kvótanépszavazásra legkésőbb 2016. szeptember 17-én 

16:00 óráig lehet regisztrálnia a Kárpátalján élő magyar állampolgároknak. A Nemzeti 

Választási Iroda (NVI) honlapján (www.valasztas.hu) van egy felület a Határon túli magyarok 

választási regisztrációja cím alatt, amely online kitölthető. Ezen az online kitölthető felületen 

pontosíthatják is adataikat a határon túl élő állampolgárok. A 2014-es választások előtt már 

regisztrált kárpátaljai választók többsége is valamelyik magyar külképviseletre (konzulátusra) 

kérte a szavazólapot tartalmazó levélcsomagot, ők – amennyiben nem kértek módosítást – 

ugyanarra a külképviseletre fogják kapni a szavazási levélcsomagot a Nemzeti Választási 

Irodától most is. 

Elfogadták a földterületek kivásárlásáról szóló programot 
2016. szeptember 14. – Kárpátalja 

A Beregszászi Járási Tanács szeptember 7-én tartotta soros ülését, amelyen a jelen lévő 

képviselők egyhangúlag fogadták el a Beregszászt elkerülő útszakasz megépítéséhez 

szükséges földterületek felvásárlásáról szóló javaslatot. Sin József, a Beregszászi Járási 

Tanács, illetve a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Beregszászi Középszintű 

Szervezetének elnöke a Kárpátaljának elmondta, hogy már augusztusban sikerült elfogadni az 

elkerülő út megépítéséről szóló programot, amely magába foglalja különböző földszeletek és 

az azokhoz tartozó objektumok kivásárlását. Most konkrét kivitelezőket hagyott jóvá a járási 

tanács. 

 

„Érdemes ezért a régióért, az itteni emberekért tenni” 
2016. szeptember 14. - Népújság 

Dr. Földes Gyula lendvai magyar főkonzul, pécsi születésű jogász eddig a magyar 

államigazgatásban és a külügyben dolgozott. A diplomata eddigi muravidéki benyomásairól, a 

főkonzulátus legfontosabb feladatairól, a gazdaságfejlesztésről, a muravidéki magyarságról 

beszélgettünk. 

 

A kálvária helye volt ez, de az igazságé is... 
2016. szeptember 14. - Népújság 

A Zrínyi Napok 2016 címmel meghirdetett, szeptember 5-e és 11-e között Szigetváron és 

Turbékon zajló rendezvénysorozat rendkívül változatos programokat kínált az érdeklődőknek 

– magyar, horvát és török nemzetiségűeknek. A cél a nemzeti megemlékezés mellett a 

nemezetek közötti megbékélés előmozdítása, a barátság ápolása volt. 
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http://karpataljalap.net/?q=2016/09/14/hetfotol-konzulatusokon-atvehetik-levelcsomagokat
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/14/hetfotol-konzulatusokon-atvehetik-levelcsomagokat
http://karpataljalap.net/?q=2016/09/14/elfogadtak-foldteruletek-kivasarlasarol-szolo-programot
http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1484-%E2%80%9E%C3%A9rdemes-ez%C3%A9rt-a-r%C3%A9gi%C3%B3%C3%A9rt,-az-itteni-emberek%C3%A9rt-tenni%E2%80%9D.html
http://www.nepujsag.net/horizont/1485-a-k%C3%A1lv%C3%A1ria-helye-volt-ez,-de-az-igazs%C3%A1g%C3%A9-is.html
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Idén is érkezett ösztöndíjas a Petőfi Program révén 
2016. szeptember 14. - Népújság 

Ahogy a tavalyi évben, idén is érkezik a Petőfi Sándor Program keretében ösztöndíjas a 

Muravidékre. A program alapvető célja, hogy a szórványterületeken fogyásban lévő 

magyarság identitását megerősítse, segítse a határon túli közösségeket. A Petőfi Sándor 

Programot 2015. március 15-én hirdette meg a magyar állam. 

 

Kóta-díj a Muravidéki Nótázóknak 
2016. szeptember 14. - Népújság 

A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetségének (KÓTA) elnöksége Kóta-díjban részesíti a 

Muravidéki Nótázókat. A rangos díjat a népzenei kultúra területén végzett kimagasló 

munkásságuk elismeréséül vehetik át a népzenei együttesek kategóriájában. 

 

Megújul az alsóőri községterem 
2016. szeptember 14. - Volksgruppen 

A tervek szerint szeptember végére elkészül és október 15-én ünnepélyesen átadásra is kerül a 

falu felújított községterme Alsóőrött. Az Alsóőri Községi Elöljáróság még a tavasz folyamán 

hozta meg döntését, miszerint felújítják a falu községtermét. A községterem számos 

rendezvénynek ad helyet, és az idő során több felújítási munkálatra lett szükség. 
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http://www.nepujsag.net/nemzetiseg/1486-id%C3%A9n-is-%C3%A9rkezik-%C3%B6szt%C3%B6nd%C3%ADjas-a-pet%C5%91fi-program-r%C3%A9v%C3%A9n.html
http://www.nepujsag.net/kultura/1490-k%C3%B3ta-d%C3%ADj-a-muravid%C3%A9ki-n%C3%B3t%C3%A1z%C3%B3knak.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2796425/
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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 14. – Kossuth Rádió 

Beregszászon tartott előadást Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium 

államtitkára az október 2-i kvóta népszavazásról 

Beregszászon, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán tartott előadást Völner Pál, 

az Igazságügyi Minisztérium államtitkára az október 2-i kvóta népszavazásról. Az államtitkár 

ismertette a migráns helyzetet, Magyarország álláspontját a kötelező kvótával kapcsolatban. 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség nyilatkozatban hívta fel minden magyar 

állampolgár figyelmét, hogy menjen el október 2-án szavazni.  

Nemzeti összetartozás az október 2-i népszavazás esetében is: a Kárpátaljai 

magyarság épp úgy érintett, mint az anyaországi 

És most halljuk, hogy mi is a teendője, hogyan kell levélben szavazni, esetleg regisztrálni a 

szavazójegyzékbe annak, aki részt szeretne venni az október 2-i népszavazáson. Vendégünk 

Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási hivatal vezetője. 

A nagy érdeklődésre való tekintettel kibővítik Vajdaságban a térség- és 

gazdaságfejlesztési pályázat nyertes pályázóinak körét. Már az első körben több 

mint 2400-an pályáztak    

Sokkal több érdeklődő volt az év elején a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési 

pályázatokra, mint amire előzetesen számítottak. Akkor sokan nem jutottak 

támogatáshoz.  Most viszont olyan döntés született, hogy kibővítik a nyertes pályázatok körét. 

Szabadkán szerdán 274 támogatási szerződést írták azok, akik még az első körben pályáztak.  

A partiumi Hegyköz 17 településének értékeit kutatta több mint félszáz 

magyarországi egyetemista és tanár  

A partiumi, többségében magyarok lakta Hegyköz 17 településének értékeit kutatta az elmúlt 

egy évben több mint félszáz magyarországi egyetemista és tanár. Az egy év eredményét egy 

kötetben foglalták össze. A Hegyköz Kollégium volt a 10. külhonban megalakított értékfeltáró 

intézmény, amelyet a Lakiteleki Népfőiskola a magyar kormány támogatásával hívott életre. 

Jövő héten rendezik az Aradi Magyar Napokat 

Koncertek, veteránautó-felvonulás és képzőművészeti tárlat, könyvbemutatók és 

orgonakoncert gazdagítja a jövő hétvégén kezdődő Aradi Magyar Napok programsorozatot, 

amelynek főrendezvénye az október 6-i megemlékezés lesz. A tizenöt éves hagyománnyal 

rendelkező programról előzetest Faragó Péter Arad megyei RMDSZ-elnöktől kért a Határok 

nélkül riportere. 

 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2016-09-14_18:30:00&ch=mr1
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Közel 700 erdélyi magyar középiskolást várnak a 2. Erdélyi Magyar 

Középiskolás Sportolimpiára 

Közel 700 erdélyi magyar középiskolást várnak a 2. Erdélyi Magyar Középiskolás 

Sportolimpiára. A szeptember 21-én, a megnyitón több olimpikon is jelen lesz Kolozsváron, 

köztük az esemény fővédnöke, Szabó Kati, az 1984-es Los Angeles-i olimpia négyszeres 

bajnoka. 
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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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