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Nyomtatott és online sajtó 
 

Felavatták Márton Áron kőkoporsóját Gyulafehérváron 
2016. szeptember 29. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, hirado.hu, 

Mandiner, Magyar Kurír, hírek.sk, Vajdaság Ma, Bihari Napló, Felvidék Ma, Magyar Idők, 

Főtér.ro, Origo 

Felavatták Márton Áron erdélyi püspök kőkoporsóját csütörtökön a gyulafehérvári érseki 

székesegyház déli mellékkápolnájában. A 36 évvel ezelőtt meghalt Márton Áron újratemetési 

ceremóniáját a Szent Mihály székesegyház templombúcsúja keretében tartották, Miguel 

Maury Buendía apostoli nuncius vezetésével. Szentbeszédében Jakubinyi György 

gyulafehérvári érsek arra emlékeztetett, hogy Márton Áron két totalitárius rendszer, a 

nácizmus és a kommunizmus idején teljesítette maradéktalanul a püspöki jelmondatában 

vállaltakat: nem utasította el a munkát és a szenvedést. A szentmise utáni ünnepi beszédében 

Soltész Miklós egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős magyar 

államtitkár megemlítette: a rekordok könyvébe illene, hogy a Securitate 75 ezer oldalnyi 

feljegyzést készített Márton Áronról. 

 

Szórványkollégiumi épületet avattak Magyarlapádon 
2016. szeptember 29. – Krónika, transindex.ro, MTI, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma, 

Magyar Idők, Vajdaság Ma 

Felavatták a magyar kormány támogatásával felépült szórványkollégium új épületét 

csütörtökön a Fehér megyei Magyarlapádon. Az avatóünnepségen Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár a szórványban élő magyarok támogatásának a 

szükségességéről beszélt. „Ha a szórványt feladjuk, a szórványosodás folyamata előbb utóbb a 

tömböt is eléri” – jelentette ki. Az államtitkár felidézte, hogy az elmúlt hetekben az erdélyi 

szórványmagyarság számára több iskolát is avattak. Megjegyezte: az új létesítmények nem 

vonták el a magyar gyermekeket más intézményekből, hanem újakat vontak be a magyar 

nyelvű oktatási hálózatba. „A gyermekek, a fiatalok támogatásával a saját jövőnket 

támogatjuk. Ha magyarként nőnek fel, akkor tudunk a további ötven-száz évben a magyar 

nemzetben gondolkodni” – fogalmazott az államtitkár. 

 

Anyjuk nevén múlott a voksuk 
2016. szeptember 30. – Markotay Csaba – Magyar Nemzet 

Továbbra is magas az érvénytelen szavazási csomagok aránya a külhoniak által visszaküldött 

levélszavazatoknál. A választási irodához beérkezett 77 ezer csomagból 32 254-et vizsgált meg 

az iroda, amiből 5700 csomag volt érvénytelen. Ennek legfőbb oka, hogy sok országban az 

anyja neve mást jelent mint hazánkban. Míg itthon az anya születési nevét kell beírni máshol 

az anya jelenlegi nevét kérik. 
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(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. szeptember 30-i számában olvasható.) 

 

Függetlenek támogatása felé hajlik az EMNP? 
2016. szeptember 29. – Krónika 

Egy-két héten belül dönt az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) arról, hogy milyen formában 

indul a decemberi romániai parlamenti választáson – nyilatkozta a Krónikának Szilágyi Zsolt 

elnök. Szilágyi Zsolt elmondta, eddig azért nem döntöttek a megmérettetésen való 

részvételről, mert „minden erejüket lekötötte" az október 2-ai magyarországi 

kvótanépszavazás. A pártelnök hozzátette, a választások ügyében az EMNP országos 

választmánya fog határozni néhány héten belül. „Minden lehetséges változatról tárgyalunk" – 

válaszolta Szilágyi Zsolt arra a kérdésre, hogy a korábban vázolt lehetőségek közül melyik 

irányába hajlik az alakulat. Az országos választmány legutóbbi, júliusi ülésén három 

lehetséges változatot vizsgáltak: saját jelöltlistát állítanak, független jelölteket támogatnak 

vagy koalícióban indulnak. Arra a felvetésre, hogy a három forgatókönyv közül a független 

jelöltek indítása tűnik a legvalószínűbbnek, a párt elnöke úgy nyilatkozott: nem kívánja 

kommentálni külső elemzők ezzel kapcsolatos esélylatolgatását. 

 

Ismét Erdélyben segít a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat 
2016. szeptember 29. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Ismét Erdélybe indulnak a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat önkéntes orvosai, hogy 

rászoruló gyerekeket vizsgáljanak és kezeljenek – közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. 

A közlemény szerint az önkéntesek október 8–15. között Hargita megye kórházaiban, 

iskoláiban és óvodáiban szűrik, vizsgálják és gyógykezelik a gyerekeket, valamint 

gyógyszerekkel, gyógyászati segédeszközökkel látják el az intézményeket. Közölték, a 

gyermekmentők évente kétszer látogatnak el Erdélybe, tavaly mintegy tízezer vizsgálatot 

végeztek el, a szűrővizsgálatok eredményeképp 40 gyermeket műtöttek meg és gyógykezeltek 

Magyarországon, 54 gyerek pedig ingyen szemüveget kapott. 

 

Kijelölte az SZNT a Székelyföld autonómiájának napját 
2016. szeptember 29. – Krónika, maszol.ro, Erdély Ma 

Felhívást intézett a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) állandó bizottsága a világ magyar, 

keresztény gyülekezeteihez, hogy tegyék közös imádkozással október utolsó vasárnapját 

Székelyföld autonómiájának napjává. Az SZNT elnöke, Izsák Balázs által csütörtökön 

közzétett felhívás felidézte, hogy a székelyföldi autonómiamozgalom több jeles eseménye 

kötődik október végéhez: maga az SZNT 2003 októberében alakult meg, 2006 októberében – 

200 ezer támogatót megmozgató – népszavazást kezdeményeztek a területi autonómiáról, 

2013. október 27-én a Székelyek Nagy Menetelését tartották, tavaly októberben pedig 

Székelyföld határának kivilágítását szervezték meg. Az SZNT rendezvényeit Erdélyben és 

szerte a nagyvilágban élő magyarok szolidaritási megmozdulásai kísérték: ezért döntött az 
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SZNT a felhívás közzétételéről, úgy értékelve, hogy a közösség kitartását és elkötelezettségét 

próbára tevő, elhúzódó székely autonómiaküzdelemnek szüksége van egy szilárd alapra. 

 

Még mindig nincs végleges RMDSZ-es képviselőlista Máramaros megyében 
2016. szeptember 29. – transindex.ro 

Az RMDSZ Nagybánya Területi Szervezete szerdai döntésének értelmében Apjok Norbert 

vezeti a képviselőjelölti listát, a szenátori lista élére pedig Vida Noémi alpolgármester került. 

A Máramaros megyei végleges lista nem született meg, ugyanis a Történelmi Máramaros 

területi szervezet és a Nagybányai Területi Szervezet nem egyezett ki. Az RMDSZ 

alapszabálya szerint, ha valamelyik megyében nem sikerül szabályosan jelöltet állítani, vagy 

rangsorolni, akkor a Szövetségi Állandó Tanács hozza meg a végleges döntést. 

 

Benkő Erika: szakmai szempontok alapján dőlt el az, hogy listaelső lettem 
2016. szeptember 29. – transindex.ro 

Benkő Erika vezeti az RMDSZ Kovászna megyei képviselői listáját, tehát az új parlamentben a 

megye képviselője lesz. Ő az egyik női jelölt, aki javíthat az RMDSZ parlamenti frakcióinak 

nemi összetételi statisztikáján: Hegedüs Csilla Kolozs megyei, Biró Rozália Bihar megyei és 

Csép Éva Andrea Maros megyei képviselőjelölt mellett ő a negyedik nő. Mivel kevésbé ismert 

jelöltről van szó, Benkő Erikát arra kérték, mutatkozzon be, beszéljen a szakmai hátteréről, és 

arról, hogy miként lett listavezető. 

 

Mit gondol a székelyföldiek többsége a kvótanépszavazás kapcsán? 
2016. szeptember 29. – transindex.ro 

A Transindex elemzése szerint 90 ezerre tehető azoknak a száma, akik a három székelyföldi 

megyéből kérték felvételüket a magyarországi választói névjegyzékbe, azaz a három megye 

felnőtt korú magyar lakosságának körülbelül 18 százaléka szavazhat a népszavazáskor. 

 

Megoszt minket a polgármester 
2016. szeptember 29. – Bihari Napló 

Csütörtök délelőtt az RMDSZ-székházban közös sajtótájékoztatót tartott Huszár István, a 

városi szervezet elnöke, Pető Dalma kommunikációs ügyvezető alelnök és Thurzó Zoltán 

zongoraművész. Huszár István, az RMDSZ váradi szervezetének elnöke azt mondta: 

felháborító, ahogy Ilie Bolojan polgármester viszonyul a magyar kisebbséget érintő kulturális 

élethez, és a magyarokhoz, úgy általában véve. A hamarosan kezdődő Nagyváradi Ősz-

fesztivál programjában például egyetlen olyan kezdeményezés kapott helyet, ami magyar 

vonatkozású, és ráadásul ezzel Thurzó Zoltán zongoraművész még akkor jött, amikor ő még 

alpolgármester volt. Meglátásában ugyanakkor az elöljáró arra törekszik, hogy megosztással 

még nagyobb éket verjen a magyarok közé, erre utal az is, hogy a Kert utcai házak 

lebontásáról szóló RMDSZ-es közvitát követő másnapon – amelyen Csomortányi István, az 

EMNP megyei elnöke is részt vett, és aláírandó íveket vett át – az elöljáró megkereste a 

Néppártot, a tanintézetek vezetőtanácsaiban kinevezendő személyek ügyében. 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=26204
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Kvótareferendum: Marosvásárhelyen is több ezren éltek a szavazási 
lehetőséggel 
2016. szeptember 29. – szekelyhon.ro 

A magyarországi kvótareferendum szavazatait szeptember 30-án, pénteken 13 óráig még le 

lehet adni a marosvásárhelyi Demokráciaközpontban. Eddig több ezren éltek a lehetőséggel, 

hogy véleményt nyilvánítsanak az Európai Uniós betelepítési elképzeléseivel kapcsolatban – 

tudta meg a szekelyhon.ro Kirsch Attila irodavezetőtől. „Sokan kértek magyarázatot és 

segítséget az azonosító nyilatkozat kitöltésében, illetve a borítékok leragasztásában. Főként az 

idősebbek és a középkorúak akartak százszázalékosan meggyőződni arról, hogy nem tévednek 

és érvényes lesz a voksuk, a fiatalok már eleve kitöltve és leragasztva hozták be hozzánk a 

borítékokat” – mondta az irodavezető. 

 

Véglegesítették a Bihar megyei RMDSZ parlament listáit 
2016. szeptember 29. – maszol.ro 

A Bihar megyei RMDSZ Megyei Állandó Tanácsa véglegesítette a képviselői illetve szenátori 

jelöltlistákat, ezeket pénteken a Szövetségi Állandó Tanácsnak Kolozsváron kell jóváhagynia, 

számolt be csütörtökön Cseke Attila megyei RMDSZ-elnök.  

 

A gulágra hurcoltak életét bemutató kiállítás látható Pozsonyban 
2016. szeptember 29. – hirek.sk 

Megnyitották csütörtökön Pozsony egyetlen magyar tannyelvű gimnáziumában a Magyarok a 

Szovjetunió táboraiban 1944-1956 című vándorkiállítást, amelyet a Szovjetunióba hurcolt 

magyar politikai foglyok és kényszermunkások emlékéve alkalmából a Magyarság Háza 

programsorozata keretében 20 külhoni magyar településre is eljuttatnak. A tárlat a második 

világháború után szovjet táborokba hurcolt magyarok történetét korabeli fényképek és 

dokumentumok segítségével mutatja be 24 tablón. A tárlat külhoni bemutatása azt a célt is 

szolgálja, hogy a tárlatmegnyitókkal egybekapcsolt előadásokkal és egyéb programokkal 

bekapcsolják a magyar közösségi életbe a fiatalok azon rétegeit, amelyek abban egyáltalán 

vagy csak kevésbé vesznek részt, s ezen a módon is megerősítsék őket magyarságukban - 

mondta Csibi Krisztina, a Magyarság Házának igazgatója. 

 

Magyar nyelvű párkapcsolati tanácsadás indul a Felvidéken 
2016. szeptember 29. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Felvidéki civil szervezetek és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége segítette életre 

hívni azt a családsegítő programsorozatot, melynek célja a párkapcsolati harmónia 

megteremtésének elsajátítása fiatalok, szülők és nagyszülők részvételével. Az interaktív 

foglalkozásokat hét felvidéki településen érhetik majd el az érdeklődők. 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kvotareferendum-marosvasarhelyen-is-tobb-ezren-eltek-a-szavazasi-lehetoseggel
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/kvotareferendum-marosvasarhelyen-is-tobb-ezren-eltek-a-szavazasi-lehetoseggel
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/70382-veglegesitettek-a-bihar-megyei-rmdsz-parlament-listait
http://www.hirek.sk/itthon/20160929150632/A-gulagra-hurcoltak-eletet-bemutato-kiallitas-lathato-Pozsonyban.html
http://www.hirek.sk/itthon/20160929121656/Magyar-nyelvu-parkapcsolati-tanacsadas-indul-a-Felvideken.html


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 29. 
5 

 

Zilizi Zoltán: A zoboralji beiratkozások margójára 
2016. szeptember 29. – hirek.sk 

„Egyre ismételgetjük a magas színvonalat iskoláinkban. Persze, jó volna, ha intézményeink 

vonzóbbá válnának. Ez azonban félrevezet, illetve önmagában a színvonal – vagy annak 

hangoztatása – kevés. Több gyereket a valóban színvonalas oktatással sem sikerült ugyanis 

iskoláinkba bevonzani. A valóság jelenleg az állandósult létszámcsökkenés, demográfiai és 

sok más, ismert okból.” 

 

Állnak a 380 milliós romaprojektek 
2016. szeptember 30. – Új Szó 

A kormány leállította a 380 millió euró összértékű romaprojekteket – állítja Peter Pollák 

(OĽaNO) korábbi kormánybiztos. Az összeget öt projekt keretében a leghátrányosabb 

helyzetben élők megsegítésére kellene felhasználni. „Egyelőre egyetlen pályázati felhívást sem 

írt ki a kormánybiztos hivatala” – mondta Peter Pollák, aki az okokat abban látja, hogy a 

kormányváltás után kinevezett Ravasz Ábel, a Híd romaügyi kormánybiztosa eltávolította a 

hivatalból azokat az embereket, akik a pályázatok lebonyolításával foglalkoztak. Ravasz Ábel 

megerősítette, hogy a projekteknek már januártól futniuk kellene. „Áprilisban vettem át a 

hivatalt, akkor derült ki, hogy a pályázatok nincsenek megfelelően előkészítve” – nyilatkozta. 

 

Zenta: Emléktáblát helyeznek el dr. Rajki Márton tiszteletére 
2016. szeptember 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Az 1956-os forradalom hatvanadik évfordulója alkalmából emléktáblát helyeznek el Zentán 

dr. Rajki Márton, a forradalom zentai származású mártírja tiszteletére. A kétnyelvű 

emléktáblának a Városháza aulájában történő elhelyezéséről csütörtöki, sorrendben 

kilencedik ülésén döntött a zentai községi képviselő-testület. 

 

Megrongálták a szabadkai Szentháromság-szobrot 
2016. szeptember 29. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Mostanáig ismeretlen elkövetők ellopták az aranyozott keresztet és tollat a szabadkai 

Szentháromság-szoborról, amelyet a tavasszal állítottak vissza eredeti helyére, felújítást 

követően. Ez már a második alkalom az elmúlt két hétben, hogy megrongálták a 

szoboregyüttest: korábban vandálok az emlékművet körülvevő korlátban tettek kárt, most a 

lopáson túl az egyik angyalszobor kezét is letörték, jelenti a subotica.com portál. 

 

A Szentháromság-szobor körüli tér bekamerázását kéri a VMSZ szabadkai városi 
szervezete 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

Mély megdöbbenéssel vette tudomásul a Vajdasági Magyar Szövetség szabadkai városi 

szervezete a Szentháromság-szobor megrongálásának hírét. Horvát Tímea azt mondta, fontos 
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http://www.hirek.sk/velemeny/20160929083318/Zilizi-Zoltan-A-zoboralji-beiratkozasok-margojara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20664/Zenta-Emlektablat-helyeznek-el-dr-Rajki-Marton-tiszteletere.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/20663/Megrongaltak-a-szabadkai-Szentharomsag-szobrot.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=291898
http://pannonrtv.com/web2/?p=291898
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megemlíteni, hogy az építkezés során a Magyar Nemzeti Tanács biztonsági őröket is 

alkalmazott, a munkálatok befejezése után pedig levélben fordult Szabadka vezetéséhez, 

amelyben kérték a város elöljáróitól a tér azonnali bekamerázását, ehhez anyagi hozzájárulást 

is felajánlott az MNT. A VMSZ szabadkai elnöke kiemelte, sajnos az akkori önkormányzati 

vezetés ezt elmulasztotta és bekövetkezett az a pillanat, amitől tartottak, megrongálták a 

szobrot. 

 

A bajsaiak fontosnak tartják, hogy vajdaságiként részt vegyenek a 
kvótareferendumon 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

Bajsán mintegy 150-en rendelkeznek kettős állampolgársággal. Közülük nyolcvanan 

szerepelnek a magyar választói névjegyzékben és legtöbben már leadták szavazatukat. 

Fontosnak tartják, hogy saját maguk dönthessenek arról, hogy kivel szeretnének együtt élni. 

A nemmel való szavazás közösségi és nemzeti érdek is egyben – hangsúlyozták a VMSZ 

tisztségviselői a csütörtök esti bajsai lakossági fórumon 

 

Pásztor: a kvótareferendum nemzeti ügy 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

Október 2-án, azaz vasárnap tartják a kvótanépszavazást Magyarországon. A referendumon 

azon külhoni magyarok is részt vehetnek, akik nem rendelkeznek magyar lakcímmel, de van 

magyar állampolgárságuk. Ők levélben szavazhatnak. A magyar Nemzeti Választási Iroda 

adatai szerint Szerbiából 31 ezer 215-en regisztráltak. Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke a kvótanépszavazással kapcsolatban a Pannon TV stúdiójában azt mondta: a 

részvételünkkel erősítjük a magyar kormány tárgyalási pozícióját Brüsszelben. 

 

VMDK: képmutatás a VMSZ küzdelme a migránsáradat elszenvedőiért 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

A Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége képmutatásnak tartja a migránsáradat 

elszenvedőiért folytatott küzdelmet a Vajdasági Magyar Szövetség részéről – áll a párt 

közleményében. Mint írják, nem fenntartható az az állapot, hogy a VMSZ azt ígéri 

Budapestnek, hogy a betelepítési kvóta elleni szavazásra buzdít, míg Belgrádban, Újvidéken, 

Szabadkán és Magyarkanizsán a kormányzati felelősségen osztozva mélyen hallgat a 

migránsok tömeges elhelyezéséről. 

 

Pintér Attilát fogadta Igor Mirović 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

Pintér Attilát, Magyarország belgrádi nagykövetét fogadta ma Igor Mirović, a tartományi 

kormány elnöke. A találkozó során a két fél arra a következtetésre jutott, hogy Szerbia és 

Magyarország viszonya jelenleg a legjobb, ha az elmúlt tíz évet vesszük figyelembe. Mirović 

kiemelte, az együttműködést továbbra is folytatják, hiszen Szerbia prioritásai közé tartozik a 

szomszédos országokkal való bilaterális viszonyok fejlesztése. A megbeszélés során külön 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=291925
http://pannonrtv.com/web2/?p=291925
http://pannonrtv.com/web2/?p=291869
http://pannonrtv.com/web2/?p=291876
http://pannonrtv.com/web2/?p=291856
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hangsúlyt fektettek a gazdasági és üzleti kapcsolatok megerősítésének lehetőségeire, valamint 

az infrastruktúra és a vasúti közlekedés fejlesztésére. 

 

Egy hónapon belül a hatodik szakaszba lép a szabadkai Népszínház építése 
2016. szeptember 29. – Pannon RTV 

Egy hónap múlva új szakaszába lép a szabadkai Népszínház felújítása. A hatodik fázis 

elkezdéséhez szükséges a közbeszerzés kiírása, amit addig nem tudnak megtenni az 

illetékesek, míg nem teljesítik az előző szakasz feltételeit. A folyamatos munkálatok 

érdekében Szabadka Város önkormányzata a Kulturális Minisztériumnál kezdeményezett 

megbeszélést. Azok, akik napról-napra járnak Szabadka központjában láthatják, hogy 

folyamatosan épül és szépül a Népszínház épülete. A remények szerint harminc napon belül 

az építkezés a hatodik szakaszába lép majd. 

 

Ma Ukrajnába látogat Áder János 
2016. szeptember 29. – MTI, karpatalja.ma 

Áder János köztársasági elnök ma Ukrajnába utazik, ahol részt vesz a Babij Jar-i tragédia 75. 

évfordulója alkalmából rendezett megemlékezés eseményein – tájékoztatta a Köztársasági 

Elnöki Hivatal az MTI-t. Hetvenöt éve, 1941. szeptember 29-30-án német SS-katonák a Kijev 

melletti Babij Jar szakadékban több mint 33 ezer zsidó embert végeztek ki. A tömegmészárlás 

75. évfordulóján tartandó rendezvénysorozat keretében Kijevben a tragédiára filmfesztivállal 

is emlékeznek, amelyen levetítik Nemes Jeles András Saul fia című, Oscar-díjas filmjét is. 

 

Népmese-konferenciát tartanak Nyíregyházán és Beregszászon 
2016. szeptember 29. – MTI, Webrádió, Szabolcs Online 

Szakmai előadásokat és mesemondó versenyt is rendeznek a kétnapos, csütörtökön kezdődött 

12. országos népmese-konferencián Nyíregyházán és a kárpátaljai Beregszászon. A népmese 

napjának alkalmából megrendezett programsorozat a nyíregyházi plenáris előadásokkal 

kezdődött, amelyen néprajz- és mesekutatók értekeznek többek között a népmesemondás 

eddigi történetéről, a mese közösségteremtési lehetőségeiről és pedagógiai értékeiről. 

Beregszászon ebben az időpontban mesedélutánt és mesemondó versenyt tartanak. 

 

A XXVI. Kárpátaljai Magyar Folklórfesztiválon 
2016. szeptember 29. – Kárpátinfo 

Vidékünk magyarsága újabb kori történelmében a Kárpátaljai Magyar Folklórfesztivál az a 

nagyszabású közösségi alkalom, amelyik a legnagyobb múltra tekint vissza. A szervezők egy 

nagyszabású kulturális seregszemle keretében kívántak lehetőséget nyújtani a megye 

magyarlakta településein működő néptánccsoportoknak, énekkaroknak, népzenészeknek és 

népdalénekeseknek a bemutatkozásra. Megnyitó beszédében a főszervező, Zubánics László, a 

Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet irányítója örömmel nyugtázta, hogy van utánpótlás, a 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=291840
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/ma-ukrajnaba-latogat-ader-janos/
http://webradio.hu/hirek/kultura/nepmese-konferenciat_tartanak_nyiregyhazan_es_beregszaszon
http://www.hetilap.karpatinfo.net/hetilap/kultura/xxvi-karpataljai-magyar-folklorfesztivalon
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kultúrházak és klubok égisze alatt működő folklór csoportokban igen sok fiatal bontakoztatja 

ki tehetségét, ismeri meg az eltűnőben levő paraszti világ gazdag örökségét. 

 

Kolinda Grabar-Kitarović államfő konzultáció céljából fogadta Jankovics 
Róbertet 
2016. szeptember 29. – Új Magyar Képes Újság 

Megkezdődtek a kormányalakítási konzultációk a parlamentbe bejutott pártok, kisebbségi 

képviselők és Kolinda Grabar-Kitarović államfő között. Jankovics Róbertet, a horvátországi 

magyarok parlamenti képviselőjét szerdán délben fogadta az államfő. Jankovics már többször 

is hangsúlyozta, a legfontosabbnak azt tartja, hogy stabil kormánya legyen Horvátországnak. 

 

Szüreti nap a testvértelepülési kapcsolat erősítése jegyében 
2016. szeptember 29. – Új Magyar Képes Újság 

Egynapos volt az idei szüreti fesztivál Csúzán – szombaton tartották a fogathajtó versenyt, és 

a kultúrműsorral egy időben főzték a hegyi babot. A szüreti nap színvonalához nagyban 

hozzájárult a Csúza magyarországi testvértelepülésével, Egerággal közös pályázat sikere is. A 

Csárdás kultúregyesület népi táncosai 1997-ben szervezték mag az első szüreti bált, azóta a 

rendezvény sok programmal gazdagodott, falunap méretűvé nőtte ki magát, és rengeteg 

látogatót vonz a kis faluba. 

 

Határ menti tematikus kulturális túraútvonal 
2016. szeptember 29. – Új Magyar Képes Újság 

A határ menti régiók turizmusának fejlesztését szolgálja a magyarországi Beremend és a  

horvátországi Petlovac járás közös kulturális tematikus útja, amelyet a Horvát–Magyar 

Határon Átnyúló IPA Együttműködési Program keretében, az Európai Unió 

társfinanszírozásával valósítottak meg. A projektzáró konferenciát a hét végén tartották 

Pélmonostoron a programban résztvevő települések képviselőinek a részvételével. 
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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 29. – Kossuth Rádió 

Rendületlenül népe, egyháza szolgálatában: A boldog emlékezetű Márton Áron 

püspök szarkofágját a gyulafehérvári székesegyházban helyezték el 

Felavatták Márton Áron erdélyi püspök kőkoporsóját a gyulafehérvári érseki székesegyház 

déli mellékkápolnájában. Ezzel azt szeretnék lehetővé tenni, hogy bárki leróhassa kegyeletét a 

boldog emlékezetű püspök előtt, és imádkozhasson boldoggá, majd szentté avatásáért.  

A Római Katolikus Egyházmegye több mint 900 éves történetére visszapillantó 

kiállítás nyílt a felújított vár fejedelmi palotájában Nagyváradon  

Nagyváradon a Római Katolikus Egyházmegye több mint 900 éves történetére visszapillantó 

kiállítás nyílt a felújított vár fejedelmi palotájában. A tárlatot - amely az alapító Szent László 

korától a püspökség újkori megerősödéséig mutatja be a legfontosabb mozzanatokat - a 

nagyváradi egyházmegye és a várostörténeti múzeum hozta létre. A Határok néklül 

munkatársának összeállításában elsőként Böcskei László római katolikus megyéspüspököt 

halljuk. 

Romániában a visszaállamosítás réme fenyegeti a gazdákat, s úgy tűnik, a 

székelyföldi mezőgazdasági földterületek vannak a legnagyobb veszélyben 

Két és fél évtized után sem sikerült lezárni a földek visszaszolgáltatását. Hiába művelik a 

gazdák a rendszerváltás után visszakapott termőterületeiket, még mindig nem valósult meg 

az egységes telekkönyvezési rendszer. Pedig Románia erre még világbanki hitelt is kapott. 

Olyan csoport is van, amely még a birtoklevelet se kapta meg, de a hatályos törvény szerint 

december végéig, ha nincs lepapírozva a tulajdonviszony, a föld az állam birtokába kerül. 

Maga az állam működteti rosszul az egyébként ingyenesnek ígért kataszterezést, 

telekkönyvezést. Tegyük hozzá, Mária Terézia idején hat év kellett Magyarország 

telekkönyvezéséhez, most pedig úgy néz ki, hogy a román államnak még legalább nyolc évébe 

telik. Két RMDSZ-es parlamenti képviselő, Korodi Attila és Tánczos Barna legalábbis ezt a 

határidőt tartaná reálisnak, és törvénymódosítási javaslatot nyújtott be a bukaresti 

parlamentnek. 3,53 

Pénteken és szombaton rendezik a IV. Sajtmustrát Nagyegyházán 

Sajtmesterek sajtversenye és szakmai konferenciája, valamint sajtkészítés, kóstolás és 

vajköpülés. Ez dióhéjban a IV. Magyar Sajtmustra, amelyet pénteken és szombaton 

rendeznek a Bicske melletti Nagyegyházán. A Kárpát-medence sajtkészítői kerekednek fel, 

hogy versenyeztessék termékeiket, és tapasztalatot cseréljenek. A Földművelésügyi 

minisztérium azért is kapcsolódott be az esemény szervezésébe, hogy tovább bővítse a 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-29_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2016-09-29_18:30:00&ch=mr1
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szakmai kapcsolatokat az anyaországi és a külhoni gazdák között. Erről nyilatkozott a 

Határok nélkülnek Tóth Katalin helyettes államtitkár. 

Az idén két körben írt ki pályázatokat a vajdasági magyar térség- és 

gazdaságfejlesztési stratégiát koordináló Prosperitati Alapítvány 

Az idén két körben írt ki pályázatokat a vajdasági magyar térség- és gazdaságfejlesztési 

stratégiát koordináló Prosperitati Alapítvány. Milyenek voltak a tapasztalatok és ennek 

függvényében milyen változások, várhatóak a kiírásban? Nagy Imrét, az alapítvány elnökét és 

Juhász Bálint ügyvezetőt kérdezte a Határok nélkül szabadkai munkatársa. 

A közép-bánsági Torda településen immár nyolcadik alkalommal szervezték 

meg a Kukoricafesztivált 

Szütyü, kerepelő, irdaló, és a cüvek - ezek a kukoricaszedés kellékei is voltak hajdanán. A 

közép-bánsági Torda településen immár nyolcadik alkalommal szervezték meg a 

Kukoricafesztivált. A szórakozáson túl, jó alkalom volt a közösség összekovácsolására, a 

hagyományok továbbéltetésére, és a testvértelepülési kötelékek erősítésére.  

 


