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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Jelentős érdeklődés övezi a magyar állampolgárok körében a 
kvótanépszavazást 
2016. szeptember 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Nagy érdeklődés övezi Erdélyben az október 2-ai magyarországi kvótareferendumot a 

főkonzulátusok, valamint az RMDSZ és az EMNT irodahálózatának munkatársai szerint. 

Sokan kérnek segítséget az azonosító nyilatkozatok kitöltésében. Az illetékesek felhívják a 

figyelmet, hogy a levélcsomagokat legkésőbb pénteken lehet átvenni a konzulátusokon, 

ugyanakkor már nem javasolják a postai úton való elküldést. 

 

Diszkriminált a Maros megyei tanfelügyelőség 
2016. szeptember 28. – Krónika, maszol.ro, transidnex.ro, szekelyhon.ro 

Diszkriminatív a Maros megyei tanfelügyelőség szeptember 19-ei keltezésű határozata, amely 

szerint a vegyes tannyelvű iskolák esetében az igazgatói versenyvizsgára jelentkezők közül 

csak a leendő aligazgatónak kötelessége ismerni a magyar nyelvet – állapította meg szerdán 

az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD).  A Maros megyei tanfelügyelőség 

döntését követően a marosvásárhelyi Civil Elkötelezettség Mozgalom (Cemo) és a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) emelt panaszt a diszkriminációellenes tanácsnál.  

 

Kelemen Hunor ellenzi az idegen népesség betelepítését 
2016. szeptember 28. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, MTI, Bihari Napló 

Kelemen Hunor szerint az erdélyi magyaroknak a romániai és a magyarországi választásokon 

és népszavazásokon egyaránt élniük kell a szavazati joggal. Az RMDSZ elnöke az MTI 

kérdésére szerdán fejtette ki álláspontját a vasárnapi kvótanépszavazással kapcsolatban. „Az 

RMDSZ-nek az az álláspontja, hogy élni kell a szavazati joggal függetlenül attól, hogy melyik 

állampolgársághoz kötődik, és részt kell venni a magyarországi népszavazáson is, és a 

decemberi romániai parlamenti választásokon is" – jelentette ki Kelemen Hunor. Hozzátette, 

nem lehet hitelesen fenntartani azt, hogy az egyik alkalommal kell szavazni, a másikkal 

viszont nem. 

 

 

EMNP: az RMDSZ-hez köthetők a népszavazást gúnyoló plakátok 
2016. szeptember 28. – Krónika 

Bárhol is éljenek, az erdélyi magyarok vegyenek részt október 2-án a népszavazáson – 

szerepel az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) országos elnökségének szerdai felhívásában. A 

Szilágyi Zsolt elnök által aláírt közlemény elöljáróban nem hagyja szó nélkül, hogy az utóbbi 
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napokban Erdélyben is megjelentek azok a plakátok, amelyek az október 2-án tartandó 

anyaországi kvótanépszavazás ellen próbálják hangolni az embereket. Az alakulat úgy véli, 

hogy a plakátokat a magyarországi és az erdélyi baloldal bizonyos köreinek együttműködése 

nyomán függesztették ki Erdélyben is, megpróbálva nevetségessé tenni a népszavazást és 

jelentéktelennek bemutatni azt. 

 

Szoborgyalázás – Tiltakozik a Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége 
2016. szeptember 28. – Erdély Ma 

Az október 2-i magyarországi kvótanépszavazás apropóján Csíkszeredában is plakátokat 

ragasztottak ki a magyarországi Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái, egyet a csíkszeredai 

magyar főkonzulátus előtti Gloria Victis emlékműre. A plakáton mindössze ennyi olvasható: 

„Tudta? Szíriában háború van.” A Volt Politikai Foglyok Hargita Megyei Szövetsége elítéli az 

1956-os szabadságharc és forradalom emlékére állított csíkszeredai emlékmű meggyalázását 

– áll a szövetség elnöke, Szilágyi Árpád által aláírt közleményben. 

 

Leleplezik Márton Áron szarkofágját Gyulafehérváron 
2016. szeptember 28. – Krónika 

Végső helyére, a gyulafehérvári székesegyházba szállították a napokban azt a szarkofágot, 

amelyben elhelyezték Márton Áron egykori erdélyi római katolikus püspök földi 

maradványait, és amelyet a tervek szerint a csütörtöki ünnepi rendezvénysorozaton lepleznek 

le. A nyughely felállításáról a szarkofágot elkészítő kolozsvári szobrászművész, Gergely Zoltán 

számolt be Facebook-oldalán. 

 

Ennyi szavazatot szeretne Gyergyószék képviselőjelöltje 
2016. szeptember 28. – szekelyhon.ro 

Nyolcezer szavazatot szeretne Gyergyószentmiklóson és öt Hargita megyei parlamenti 

képviselőt az RMDSZ listájáról Bende Sándor, a szervezet gyergyószéki képviselőjelöltje. A 

közelgő választásról, a folyamatban lévő aláírásgyűjtésről RMDSZ-es és MPP-s tisztségviselők 

együtt mondták el nézeteiket. 

 

Szándékos félrefordítás 
2016. szeptember 29. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a Maros megyei tanintézeteknek címzett, a törvény figyelmen 

kívül hagyását szorgalmazó felszólítás gond nélkül beleillik a kisebbségi oktatás 

elsorvasztását szolgáló intézkedések sorába. A magyar intézmények feltámasztását, 

önállósulását, megerősödését, a kétnyelvűséget, az önazonosság megtartását minden 

„demokratikus” eszközzel megakadályozni kívánó hatalom ma is olyan embereket 

foglalkoztat a megyében, akik – munkaköri kötelességként – ott nyirbálják a magyar közösség 

jogait, ahol csak érik. Ez tény, számtalan intézkedés bizonyítja a többségi vezetők 

szándékosan rosszindulatú hozzáállását. Ez pedig egyértelműen rávilágít arra, hogy a 

magasabb diplomáciai szinteken békés együttélést, virágzó multikulturalizmust, a kisebbségi 

jogok Kánaánját hirdető nyilatkozatok aljas hazugságok”. 
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Fogadóóra volt ma a Jobbik dunaszerdahelyi irodájában 
2016. szeptember 28. – Új Szó 

Szerda délután ismét fogadóórát tartott dunaszerdahelyi irodájában Szávay István, a Jobbik 

országgyűlési képviselője. Az irodát egy éve nyitotta, a szlovák belügyminisztérium szerint 

törvénytelenül. A szlovák parlament heves reakcióban, törvénymódosítással reagált a 

magyarországi képviselő tevékenységére. Az ún. lex Szávayval megtiltotta, hogy Szlovákiában 

nem bejegyzett párt irodát nyisson az ország területén. Az első határidő szerint már 

decemberben be kellett volna azt zárni, de ma is zavartalanul működik. A belügyminisztérium 

úgy tájékoztatott, eljárást indítottak a pénzbüntetés kiszabására. 

 

Kevesebb pénz jut a határon átnyúló fejlesztésekre 
2016. szeptember 28. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Az Interreg az Európai Unió kezdeményezése, amely a határon átnyúló közös fejlesztések, 

aktivitások támogatását szolgálják. A program ERFA – Európai Regionális Fejlesztési Alap – 

által támogatott teljes kerete a 2014-2020 közötti uniós fejlesztési időszakban 155 millió 

euróra csökkent. 2007-2013 közötti időszakban még 206 millió euró volt az Európai Unió 

támogatási kerete, miközben a pénzeszközök felhasználásának eredményessége, 

hatékonysága megközelítette a 100 százalékot. – ismertette a programozási időszak 

számadatait Farkas Iván az MKP gazdasági alelnöke, Muzsla község polgármestere. 

 

Urbán Péter: célunk, hogy elkezdjünk beszélni a jövőről 
2016. szeptember 28. – hirek.sk 

Mi az iskola küldetése a társadalmunkban? Az életre nevelés vagy a tudásátadás a célja 

inkább az oktatásnak? Hogyan szeretnénk, hogy 2045-ben kinézzenek az iskoláink? Ezekre és 

hasonló kérdésekre keresi a válaszokat a TANDEM nonprofit szervezet, a Szlovákiai 

Magyarok Kerekasztala és a magyariskola.sk portál. Egész pontosan arra kíváncsiak, hogy a 

szülőknek és maguknak a gyerekeknek milyen válaszaik vannak ezekre a kérdésekre. Urbán 

Pétert, a TANDEM nonprofit szervezet trénere és a projekt szakmai vezetője beszélt a 

részletekről. 

 

Stubendek László: a szakrális értékek teljesebbé teszik életünket 
2016. szeptember 28. – hirek.sk 

Szeptember közepétől november végéig zajlik Komáromban a 25. Harmonia Sacra 

Danubiana Egyházművészeti Fesztivál. A jubileumi rendezvény előzményeiről és műsorairól 

a főszervező Stubendek László polgármester, a Csemadok Komáromi Alapszervezetének 

elnöke nyilatkozott a hirek.sk-nak. 

 

Gömöri magyar polgármesterek munkáját is elismerték 
2016. szeptember 28. – Felvidék Ma 
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Ünnepelt a Gömöri Városok és Falvak Társulása, amely egy tanácskozó szervezet a 

Rimaszombati járásban. A 25 éve működő társulást Peter Mináč, Tiszolc polgármestere 

vezeti. Az alapítási évforduló alkalmából elismerésben részesültek az arra érdemesek.  

 

A VMSZ minden lehetséges politikai eszközzel azokért küzd, akik elszenvedői a 
migránsáradatnak 
2016. szeptember 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) minden lehetséges politikai eszközzel a 

migránsáradatot elszenvedő polgárokért küzd, s véleménye szerint nem elég a bátor fellépés, 

hanem arra van szükség, hogy azok az önkormányzatok, amelyek területén nagyszámú 

migráns tartózkodik, a belügyi szervekkel együttműködve akadályozzák meg az olyan 

eseteket, mint a minapi incidens, amikor két pakisztáni migráns próbált meg szexuálisan 

bántalmazni egy kiskorú lányt Szabadkán, áll a párt közleményében. 

  

A pótköltségvetésről tárgyaltak a tartományi képviselők 
2016. szeptember 28. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az idei pótköltségvetés volt napirenden a tartományi parlament mai ülésén, Újvidéken. A 

képviselők több órán keresztül vitáztak a kérdésről. 1,7 milliárd dinárral növekszik a 

vajdasági költségvetés idei bevétele az elfogadott átütemezése alapján. Lehetőség nyílik 

többek között az önkormányzatok irányába létező transzfereszközök növelésére, a gyerekek 

iskolai utaztatásának pénzelésére a 2016-os év végéig, illetve a mezőgazdaság és a 

vízgazdálkodás támogatására is. Az újraelosztás által a tartomány támogatni tudja majd az 

IPA pályázaton sikeresen pályázó szervezetek és önkormányzatok projektumait is. 

  

Felújítják a bezdáni templom tornyát 
2016. szeptember 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A bezdáni Szent Simon és Júdás Tádé templom több tekintetben is különleges, legalábbis a 

laikusnak így tűnhet. Már az a tény is különös érzelmeket válthat ki, hogy 1848-ban, vagyis a 

magyar forradalom és szabadságharc kitörésének évében épült, amikor aligha kedvezhettek 

különösebben a körülmények egy ilyen monumentális épület felépülésének. A bejárat mellé 

tervezett két monumentális toronyból máig nem lett semmi, sőt, valószínűleg tágabb 

környezetünkben is ez az egyedüli olyan templom, amelynek csaknem 170 éve épült 

„ideiglenes” tornya nem a bejárat fölött, hanem az ellenkező oldalon magasodik, és nem is 

olyan nagyon „szökik az égbe”, hiszen az 50 méter hosszú templomnak mindössze 38 méter 

magas a tornya. 

  

Szombaton kezdődik a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok 
2016. szeptember 28. – Pannon RTV 

Október 1-én Palicson kerül sor a Vajdasági Magyar Ünnepi Játékok megnyitójára. A 

rendezvényt 1993 óta a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség szervezi. Az esemény fontos 
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feladata a szórványmagyarság összetartása. A megnyitó a palicsi Vigadóban igehirdetéssel 

kezdődik, majd az ünnepi köszöntők után a műsort kiállítás- és könyvbemutató, valamint a 

szórványtelepülések művészeinek fellépése színesíti.  

  

Lakossági fórum a kvótareferendumról Újvidéken 
2016. szeptember 28. – Pannon RTV 

Kedden este lakossági fórumot tartottak Újvidéken a magyarországi kvótareferendum 

kapcsán. A Petőfi Sándor Magyar Művelődési Központban előadást tartott Paskó Csaba 

plébános a kereszténység és az iszlám vallás közötti különbségekről. Az újvidéki lakossági 

fórumon többek között jelen volt Vicsek Annamária, a VMSZ újvidéki-belvárosi helyi 

szervezetének elnöke, Pelt Ilona, a párt tartományi parlamenti képviselője és Erdély Lenke, a 

VMSZ tartományi frakcióvezetője is. 

  

Lakossági fórum a kvótareferendumról Torontálvásárhelyen 
2016. szeptember 28. – Pannon RTV 

A dél-bánáti Torontálvásárhelyen élő magyarság is részt vesz a betelepítéssel kapcsolatos 

referendumon – hangzott el a tegnap délutáni lakossági fórumon. Az ötezres lélekszámú 

faluban közel kétezer magyar él, közülük mintegy háromszázan vették fel a magyar 

állampolgárságot. Horti Lászlótól, a VMSZ antalfalvi községi szervezetének elnökétől 

megtudtuk, hogy már több mint százötvenen elküldték a szavazatukat. Kovács Elvira 

köztársasági parlamenti képviselő – az anyaországtól kapott támogatásokra emlékeztetve – 

arra biztatta a helybélieket, hogy vegyenek részt a véleménynyilvánításon. 

 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2016. szeptember 28. – Kárpátalja 

Szeptember 22-én került sor Ungváron a VII. Összehívású Kárpátaljai Megyei Tanács 

negyedik ülésszakának második plenáris ülésére. A képviselők döntöttek Kárpátalja 

„idegenforgalmi brandjéről” (márkanevéről), valamint munkacsoportot hoztak létre A 

Kárpátalja különleges gazdasági övezetről törvény módosításának előkészítésére. 

 

Lesz-e újra sóbányászat Szlatinán? 
2016. szeptember 28. – Kárpátalja 

Tizenhét napon keresztül vizsgálja és elemzi az Európai Bizottság Humanitárius 

Segítségnyújtási és Polgári Védelmi Főigazgatóságának (EUCPT) tudományos 

szakemberekből álló konzultációs missziója az aknaszlatinai sóbánya környezeti hatásait, a 

környezetszennyezés és a katasztrófahelyzet megszüntetésének lehetőségeit, valamint a 

kősókitermelés újraindításának lehetőségét. A nyolc európai uniós tagállamból érkezett 

tizenhét szakember szeptember 19-én kezdte el a munkát a helyszínen, és ígéretük szerint 
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október ötödikére készítik el a sóbánya környezeti hatásaival kapcsolatos szakmai 

jelentésüket. 

 

Értékes támogatás a Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceumnak 
2016. szeptember 28. – Kárpátalja  

A hazai gazdasági helyzet a polgárokon kívül azokat az intézményeket is rosszul érinti, 

amelyek igyekeznek különböző szakemberek képzésével hozzájárulni a hétköznapi 

társadalmi-civil színterek pilléreinek működéséhez. Ezen színterek rendezettségén dolgozik a 

Beregszászi Szolgáltatóipari Szaklíceum is. Öröm az ürömben, hogy a belpolitikai és 

gazdasági helyzet erős fekete kontúrral rajzolta körbe Kárpátalját úgy, hogy anyaországi 

nemzettestvéreink is egyre nagyobb számban veszik észre vidékünket és problémáit. Talán 

ezért is kapott hasznos adománycsomagot szeptember 23-án, pénteken a Szegedi Szakképzési 

Centrum Móravárosi Gimnázium és Szakközépiskolától a beregszászi szaklíceum. 

 

Ha rendeződik a státuszunk, szeretnénk egy hungarológiai programot 
2016. szeptember 28. – Népújság 

A 2016/2017-es egyetemi tanév októberi indulása előtt a Maribori Egyetem 

Bölcsésztudományi Karán működő Magyar Nyelv és Irodalom Tanszéken is élénk 

előkészületek folynak. Szlovénia egyetlen magyar felsőoktatási intézménye bízik státuszának 

mihamarabbi rendezésében, mely biztosítaná az anyagi stabilitást és új programokkal 

lehetővé tenné a szükséges nyitást a többségi nemzet felé. Az aktuális kérdésekről dr. Rudaš 

Jutka tanszékvezetővel beszélgetett a Népújság munkatársa. 

 

A Nemzeti Vágta lovasainak fogadása 
2016. szeptember 28. - Népújság 
A Lendvai Magyar Főkonzulátus a 9. Nemzeti Vágtán szereplő muravidéki lovasok, szervezők 

és támogatók részére pénteken fogadást szervezett a Bánffy Központban. A rendezvényt 

jelenlétével megtisztelte a nemzetközi futam győztese, Kolarič Teodor is. 

A nyár derekán színvonalasan megszervezett Muravidéki Vágtáról továbbjutó lovasok 

kiválóan helytálltak a szeptemberben a Hősök terén rendezett Nemzeti Vágtán, emellett a 

nemzetközi futamon. 

 

 

Falakat dönteni - konferencia Lékán 
2016. szeptember 28. – volksgruppen.orf.at 

Az Európai Népcsoportok Ifjúsága, a Szlovén Egyetemisták Egyesülete és a Horvát 

Akadémikusok Klubja egy közös konferenciát szervez Lékán/Lockenhaus „Falakat dönteni“ Ő
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http://karpataljalap.net/?q=2016/09/28/ertekes-tamogatas-beregszaszi-szolgaltatoipari-szakliceumnak
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/1560-a-nemzeti-v%C3%A1gta-lovasainak-fogad%C3%A1sa.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2799959/
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mottó alatt szeptember 26-tól október 2-ig. A konferencián a Magyarországi Német 

Nemzetiség ifjúsági csoportjától is jelentkeztek résztvevők. 
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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 28. – Kossuth Rádió 

 

A bukaresti diszkriminációellene tanácshoz fordul a magyar nyelv 

érvényesüléséért küzdő Civil Elkötelezettség Mozgalom 

A bukaresti diszkriminációellene tanácshoz fordul a magyar nyelv érvényesüléséért küzdő 

Civil Elkötelezettség Mozgalom, mert a 45 Maros megyei vegyes tannyelvű iskoláknál nem 

feltétel, hogy az igazgató magyarul is beszéljen. A tanfelügyelőség szerint elég, ha az 

aligazgató tud magyarul. A CEMO a napokban megállapította azt is, hogy a marosvásárhelyi 

tanintézményben tovább romlott a magyar nyelv használatának, megjelenítésének 

lehetősége. A mozgalom feljelentést tett az iskolák belső tereiben hiányzó kétnyelvűség és a 

magyar kisiskolások román nyelvű értékelésének gyakorlata miatt.  

 

Ellentétben a jog és a gyakorlat: a szlovákiai magyar nyelvi környezet 

megteremtése a helyi közösségeken is múlik 

A szlovák kormány új közlekedési minisztere, a Most-Híd vegyes etnikumú párt jelöltje, Érsek 

Árpád ígéretet tett a felvidéki magyar civilszervezetek és pártok által régóta szorgalmazott 

magyar helységnévtáblák kihelyezésére. A vizuális kétnyelvűségért indított civil 

kezdeményezések, mozgalmak egyik emblematikus alakja, Orosz Őrs bízik a miniszter 

ígéretében, ugyanakkor arra figyelmezteti a politikai elitet, hogy ez nem elég. A kétnyelvű 

kommunikációnak kormányoktól, miniszteri jószándéktól független, szilárd törvényi háttért 

kell teremteni.  

 

A Magyarok kenyere Program egyik kedvezményezettje a Dévai Szent Ferenc 

Alapítvány 

A Magyarok kenyere Program egyik kedvezményezettje a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. Az 

idei adományt jelképesen a múlt hét végén áldották meg az alapítvány csíkszentsimoni Szent 

László otthonában.  

 

Halálának huszadik évfordulóján, gyászmisét tartottak páter Godó Mihály néhai 

jezsuita szerzetes emlékére szülőfalujában, Kisiratoson 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-28_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-28_18:30:00&ch=mr1
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Halálának huszadik évfordulóján, gyászmisét tartottak páter Godó Mihály néhai jezsuita 

szerzetes emlékére szülőfalujában, az Arad megyei Kisiratoson. A 83 évesen elhunyt Godó 

Mihályt, az erdélyi katolikus szellemi ellenállás egyik vezetője elítélte a kommunista 

diktatúrával együttműködő békepapi mozgalmat, amiért 18 évet töltött börtönben, ebből 

nyolc esztendőt magánzárkában.  A Határok nélkül munkatársának összeállításában először 

Almási Gábor, a kisiratosi általános iskola történelem tanára és a megemlékezők elevenítik a 

legendás páter alakját. 

 

Harmath Károly ferences szerzetes az újvidéki ferences templom és rendház 

eddig eltelt 7 évtizedéről 

Egy alig több mint hetvenéves fennállás, bármely egyházi intézményről legyen is szó, nem 

tűnik soknak, írja előszavában Harmath Károly ferences szerzetes, most megjelent könyvének 

bevezetőjében. Majd úgy folytatja, hogy a könyvben vázolt történelem is megerősíti azt az 

életbölcsességet, miszerint nem az évek sokasága adja meg az élet értékét, hanem azok 

tartalma. És az Újvidéki Ferences templom és rendház eddig eltelt 7 évtizede végig kísérte, 

egyben kifejezte a délvidéki magyarság legutóbbi történetét.  

 

Kratochvil Károly halálának 70. évfordulójára emlékeztek Nagyváradon 

Felavatták a magyar királyi negyedik honvéd gyalogezred tiszteletére állított emléktáblát az 

Egyházkerület új székházának udvarán. Kratochvil Károly három éven át volt a nagyváradi 

negyedik honvéd gyalogezred parancsnoka. A Határok nélkül riporterének összeállításában 

elsőként a Nemzetstratégiai Kutatóintézet elnökhelyettesét, Fráter Olivért halljuk. 

 

 

 

 


