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Orbán: Erdély a mienk is 
2013. augusztus 25. – Krónika, transindex.ro, Erdély Ma, MTI, Magyar Nemzet, Magyar 

Hírlap 

Magyarország olyan kapcsolatokban érdekelt Romániával, amelyek lehetővé teszik, hogy 

polgáraik biztonságban, stabilitásban és jó gazdasági kilátásokkal élhessék életüket – 

jelentette ki Orbán Viktor kormányfő a bukaresti Digi 24 hírtelevízióban szombaton 

sugárzott interjúban. Romániát azért is könnyű szeretni, mert élnek itt magyarok, és 

ennek az országnak a része a Móricz Zsigmond által tündérkertnek nevezett Erdély, amely 

a magyaroké is – hangsúlyozta Orbán Viktor a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva. A július 

27-én Tusnádfürdőn, a Bálványosi Nyári Szabadegyetem idején készült interjút szombat 

este sugározta a bukaresti hírcsatorna Diplomata-útlevél című külpolitikai műsora. 

 

Marad Tőkés kitüntetése 
2013. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, Háromszék, Szabadság, Magyar Nemzet, 

Magyar Hírlap 

Traian Băsescu visszautasította Victor Ponta arra irányuló kezdeményezését, miszerint az 

államfő vonja vissza Tőkés László magas rangú román állami érdemrendjét. A 

miniszterelnök pénteken hivatalos átiratban javasolta az elnöki hivatalnak az európai 

parlamenti képviselő kitüntetésének visszavonását, miután megítélése szerint már nem 

teljesülnek sem a jogi, sem az erkölcsi feltételei annak, hogy Tőkés a Románia Csillaga 

érdemrend birtokosa legyen. 

 

A Híd az Európai Néppártba igyekszik az MKP és a Fidesz mellé 
2013. augusztus 24. – bumm.sk, hirek.sk 

Tavaly kérvényezte felvételét az Európai Néppártba a Híd párt, a felvételi eljárás 

folyamatban van. Az EPP szeptemberben érkező küldöttsége az MKP véleményét is kikéri 

majd, ám vétójoga nincs a pártnak. A Magyar Közösség Pártja nem támogatja a Híd taggá 

válását, Berényi József egy májusi pártelnöki vitán azt javasolta a Híd vezetőjének, hogy 

inkább a liberálisoknál próbálkozzanak.  Korábban a Vladimír Mečiar-féle HZDS EPP 

tagsága már meghiúsult a többi szlovákiai párt ellenállásán, ugyanis a tagság feltétele, 

hogy az adott ország valamennyi, már tagságot kapott pártja beleegyezését adja. 

 

25. alkalommal rendezik meg a Kárpát-medencei Főiskolás Tábort 
2013. augusztus 24. – MTI 

Idén huszonötödször rendezi meg a Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei Főiskolás 

Tábort. Augusztus 26. és 31. között Szentendrén a szervezők lehetőséget biztosítanak a 

leendő Kárpát-medencei magyar értelmiségnek kapcsolatok kialakítására és 

megerősítésére, és segítik a Kárpát-medencei magyar egyetemi szervezetek 

együttműködését. A 110 résztvevő a közélet, a gazdaság, a tudomány és a kultúra 

különböző területeiről hallhat előadásokat. M
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http://kronika.ro/belfold/marad-tokes-kituntetese
http://www.bumm.sk/85921/a-hid-az-europai-neppartba-igyekszik-az-mkp-es-a-fidesz-melle.html
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Victor Ponta: „Csalódott vagyok az Elnöki Hivatal reakciója miatt a Tőkés-
ügyben”  
2013. augusztus 24. - Evenimentul zilei, Eurocom 

Románia miniszterelnöke kijelentette, az, hogy Románia elnöke megtagadta azon javaslata 

elfogadását, hogy vonják vissza Tőkés Lászlótól a Románia Csillaga Érdemrendet, csak 

„kibúvó”. „Nagyon csalódott vagyok az Elnöki Hivatal reakciója miatt Tőkés kitüntetése 

ügyében. Azt hiszem, az emberek attól a személytől várnak egy döntést, aki megadta a 

kitüntetést. A kitüntetést Románia elnöke adta és az emberek tőle várnak egy reakciót. 

Tőkésnek nem csak egy Románia elleni kijelentése volt, hanem egy egész, hosszú sor.  

 

Szávay: Vonát félreértették az EMI-táborban 
2013. augusztus 25. – Krónika 

Eltorzította a román sajtó a Vona Gábor Jobbik-elnök EMI-táborban tett kijelentéseit, ez 

vezetett az elmúlt hetek román–magyar diplomáciai botrányához – nyilatkozta Szávay 

István, a Jobbik országgyűlési képviselője, a párt nemzetpolitikai kabinetjének elnöke 

hétvégén Szatmárnémetiben tartott sajtótájékoztatóján. 

 

Fizetőssé tennék jövőre a Partiumi Magyar Napokat 
2013. augusztus 25. – Krónika 

Az augusztus 19-én kezdődött és vasárnap véget ért szatmárnémeti eseménysorozaton tíz 

helyszínen és négy színpadon több mint hetven különböző programra várták az 

érdeklődőket. Stier Péter főszervező rámutatott: igyekeztek mindenki igényeit kielégíteni, 

de főként a szatmári magyarok ízlését szerették volna finomítani, alakítani. 

 

Forgatag-ügy: újabb fordulat 
2013. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió, szekelyhon.ro 

A marosvásárhelyi városháza nem hivatalos honlapján, a tirgumureseanul.ro-n jelentették 

be: augusztus 30. és szeptember 1. között, a Vásárhelyi Forgataggal egy időben a Ligetben 

megszervezik az Együtt-Împreună című rendezvényt, amelynek fénypontja az Edda-

koncert lesz. 

 

Borbély-Szilágyi pengeváltás 
2013. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

A romániai magyarság egységéről és a közösségen belüli magyar-magyar versenyről is 

vitázott Borbély László az RMDSZ politikai alelnöke és Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) alelnöke a Kolozsvári Magyar Napok keretében szervezett 

pódiumbeszélgetésen, vasárnap. 
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http://eurocom.wordpress.com/2013/08/26/victor-ponta-csalodott-vagyok-az-elnoki-hivatal-reakcioja-miatt-a-tokes-ugyben-evenimentul-zilei/
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/szavay-vonat-felreertettek-az-emi-taborban
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/fizetosse-tennek-jovore-a-partiumi-magyar-napokat
http://kronika.ro/erdelyi-hirek/forgatag-ugy-ujabb-fordulat
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Kihelyezték a névtáblákat a Bernády-iskolán 
2013. augusztus 25. – Krónika, Erdély Ma, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Hivatalos bejelentés nélkül került fel pénteken délután a kétnyelvű iskolanévtábla 

Marosvásárhelyen a Bernády György Általános Iskola homlokzatára. Brassai Zsombor, az 

RMDSZ Maros megyei elnöke egyébként csütörtökön küldött nyílt levelet Dorin 

Floreának, melyben azt kérdi a polgármestertől: "Több mint két évbe telt a civil és 

érdekvédelmi összefogás küzdelme árán elnevezni egy iskolát a modern város 

megalapítójáról, Bernády Györgyről elnevezni, de a névtábla még mindig nincs az épület 

homlokzatára kifüggesztve?" 

 

Az autonómia erősíti az államot Sabin Gherman szerint 
2013. augusztus 24. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Az autonómia erősíti azt az államot, amelyik megadja azt - jelentette ki a Kolozsvári 

Magyar Napok keretében szervezett pódiumbeszélgetésen Sabin Gherman kolozsvári 

újságíró, a Transilvania Live televízió műsorvezető-szerkesztője, az egykori Erdély-Bánság 

Liga volt elnöke. 

 

Kelemen: nem jó nekünk, ha áthozzák az anyaországi politikai vitákat 
2013. augusztus 24. – Erdély Ma, atv.hu 

Az RMDSZ elnöke úgy látja: a romániai magyarságnak nem tesz jót, ha áthozzák az 

anyaországi politikai vitákat. Az állampolgársággal a szavazati jog együtt jött, ez ellen nem 

lehetett mit csinálni – mondta Kelemen Hunor az ATV Egyenes Beszéd című műsorában. 

Az RMDSZ elnöke szerint a határon túli szavazatok nem fogják eldönteni, ki 

kormányozzon 2014-től. 

 

Markó a hvg.hu-nak elemezte a román-magyar viszonyt  
2013. augusztus 25. – maszol.ro 

Markó Béla, az RMDSZ korábbi szövetségi elnöke a hvg.hu-nak írt cikkben fejtette ki 

véleményét a román-magyar viszont igazi természetéről. „Traian Băsescu leckét adott a 

román-magyar viszony igazi természetéből azoknak – így Tőkés Lászlónak is –, akik 

legendát költöttek a román államelnök és a magyar miniszterelnök barátságából. 

Egyébként ez a viszony nem nyáron romlott el, hanem már jóideje nő a feszültség, többek 

közt azért is, mert hosszú évek óta nincsen igazi párbeszéd a kormányok között, és a 

helyzet csak romlani fog, amikor Erdélyben elszabadul a szavazatszerző őrjöngés” – írja 

Markó Béla RMDSZ-es szenátor. 

 

Valentin Stan: én a magyarokat pártolom! Ti? Pontát? 
2013. augusztus 25. – Erdély Ma 

A Bukaresti Egyetem történelem szakos tanárának írása a www.valentinstan.com honlap 

Analytical menüpontjánál olvasható. A televíziós politikai vitaműsorokból ismert 

„laptopos professzor” pártatlanul kritikus szemléletű, a kisebbségek jogainak szakavatott 
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ismerője és védelmezője, olyasmire vállalkozott, amire eddig egyetlen román értelmiségi 

sem. Valentin Stan szembefordult az erősödő és a médiában teret nyerő szélsőséges 

nacionalizmussal, sovinizmussal. 

 

Balog Zoltán: a magyar kultúra nélkül Kolozsváron nem lehet jövőt építeni  
2013. augusztus 26. – MTI, Erdély Ma 

A magyar kultúra nélkül nem lehet jövőt építeni Kolozsváron – jelentette ki a Kolozsvári 

Magyar Napok záró rendezvényén, Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere. 

Kiemelte, hogy „a magyar kultúrát nem lehet kivonni Kolozsvár életéből, Erdély 

történetéből, Románia történetéből". Hozzátette, Románia történetéből Temesvárt, és 

Temesvár magyar hősének az érdemét sem lehet kivonni. Ezzel arra a romániai politikai 

vitára utalt, amely Tőkés László román állami kitüntetésének a visszavonásáról szól. 

 

Felülvizsgálják Hedvig ügyét 
2013. augusztus 24. – Új Szó 

Heteken belül kiderül, hogy Žák Malina Hedviget felmentik a hamis tanúzás vádja alól, 

vagy bíróság elé állítják. Ügyének több ezer oldalas aktáját most tanulmányozza a 

legfelsőbb vádhatóság egyik ügyésze. 

 

Iskoláink megmentése érdekében összehangolt lépésekre van szükség 
2013. augusztus 25. – Felvidék Ma 

Az MKP székházában a kisiskolák veszélyeztetettségéről tárgyaltak. A tárgyalás után 

kialakult helyzetről a találkozó résztvevői tájékoztatnak. A Magyar Közösség Pártja, a 

Most-Híd, a Csemadok, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala, a Szlovákiai Magyar 

Pedagógusok Szövetsége és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének egyeztetése után 

újabb tárgyalások várhatóak. 

 

Az együttműködés nem csak a választásokról szól 
2013. augusztus 25. – Felvidék Ma 

Az MKP és a Smer Kassai kerületi vezetői a héten írták alá az újabb együttműködésről 

szóló szerződést. Zachariaš István, az MKP Kassa Kerületi Tanácsának elnöke ennek 

kapcsán elmondta, annak ellenére, hogy a Most-Híd kerületi vezetői elutasították a járási 

szintű választási együttműködés lehetőségét a MKP-val, és csakis megyei koalíció 

megkötését tartják elfogadhatónak, az MKP továbbra is fenntartja az együttműködési 

ajánlatát hasonlóképpen, mint ahogy az az országban több járásban működik. 
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Varga László: a kormányátalakítás kedvezhet Szerbia uniós közeledésének 
2013. augusztus 24. – Pannon RTV 

A jelenlegi helyzet alapján a Vajdasági Magyar Szövetség ellenzéki pozícióból politizál 

majd a kormányátalakítást követően is. A VMSZ köztársasági parlamenti képviselői 

ellenzéki pozícióból is sok programcélt meg tudtak valósítani, így tesznek a jövőben is – 

nyilatkozta Varga László a Pannon RTV-nek. Nem kívánnak a kormányban részt venni, de 

minden olyan kezdeményezést, amellyel egyeznek, támogatni fognak – mondta a politikus. 

 

Az átalakuló kormánynak 18 minisztériuma lesz 
2013. augusztus 25. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Az átalakított szerb kormányban 18 minisztérium lesz, a pénzügyi és a gazdasági tárca 

pedig szétválik – tájékoztattak vasárnap a kormány ülése után, amelyen elfogadták a 

minisztériumokról szóló törvény módosításának javaslatát. A kormány kérést intézett a 

parlamenthez, hogy rendkívüli ülésen vitassák meg a törvényjavaslatot. 

 

Ökumenikus Istentisztelet és kenyéráldás Nagybecskereken 
2013. augusztus 25. – Vajdaság Ma 

A nagybecskereki református templomban zárult ma délután a városi Petőfi MME Szent 

István-napi rendezvénysorozata. Elsőként egy ökumenikus Istentiszteletet tartott Kiss 

Nándor tiszteletes és msgr. Gyuris László nagybecskereki plébános, majd ezt követően 

került sor az új búzából készült kenyér megáldására. Az ünnepi Istentisztelet keretében 

Tóthné dr. Glemba Klára, a nagybecskereki Petőfi MME elnöke mondott köszöntőt, majd a 

templomudvarban egy alkalmi művelődési műsor keretében fellépett az egyesület 

legfiatalabb táncosaiból álló csoport, továbbá a Szarkaláb néptánccsoport, valamint 

Molnár Lábadi Csilla két szavalattal járult hozzá a műsorhoz. 

 

Pajtić: Harcolni fogunk a Vajdasági Rádió és Televízió fennmaradásáért 
2013. augusztus 25. – Vajdaság Ma 

A vajdasági kormány továbbra is harcolni fog a Vajdasági Rádió és Televízió (RTV) 

fennmaradásáért, így a nemzeti kisebbségek szerzett jogaiért és az ő nyelvükön sugárzott 

adásért – jelentette ki Bojan Pajtić, a vajdasági kormány elnöke. „Ma nehéz megőrizni a 

szerzett jogokat, ezért mindannyiunknak közösen kell harcolnunk azért, hogy Vajdaságban 

mindenki büszkén jelenthesse ki, hogy szerb, magyar, ruszin, szlovák, horvát vagy román, 

s ne kelljen tartania mások reakciójától” – mondta Pajtić a ruszin hagyományos 

aratófesztivál megnyitóján. 
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Oleg Kucin és Kovács Miklós is megszólalt a lapban 
2013. augusztus 25. – Kárpátinfo.net 

A Vereckei emlékmű ügyében újból komoly harcba kezdett Oleg Kucin a Szvoboda 

nacionalista párt vezetője. Véleménye szerint az emlékműnek semmi keresnivalója nincs 

egy idegen országban és felháborítónak tartja, hogy „az ukrán államiság harcosainak sírján 

azoknak az embereknek az utódai, akik agyonlőtték őket, neoimperialista szimbólumot 

építenek”. Ezért most jogi útra tereli a dolgot, mivel „az emlékművet a törvények 

megsértésével emelték.” Kovács Miklós a KMKSZ elnöke szerint „Vereckei-hágó a magyar 

történelmi tudat idiómája, amely semmilyen módon nem sérti Ukrajnát.” 

 

Megkezdődött a Szülőföldön magyarul támogatások kifizetése 
2013.08.23 - Fehér Ilona – Muravidéki Magyar Rádió 

Tíz nap múlva becsöngetnek az általános- és középiskolákba. A tanévkezdés előtt a 

szülőket nagy kiadások terhelik. Meg kell vásárolni a tanszereket, a papucsot, ki kell 

cserélni a kinőtt ruhát. A magyar nyelvet anyanyelvi szinten tanuló gyerekeket a Magyar 

Kormány a Szülőföldön magyarul oktatási-nevelési támogatással segíti, amelyet 

Muravidéken ezekben a napokban fizetnek ki. 

 

BMKE: Magyar tanfolyamok 
2013. augusztus 24. – volksgruppen.orf.at 

Első ízben tartottak magyar nyelvű szünidei foglalkozást Őriszigeten. A hétfőtől péntekig 

tartó tanfolyamot a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület szervezésében Zsótér Irisz 

vezette. Hétfőtől Felsőőrött indul felkészítő nyelvtanfolyam, de már az őszi kurzusokra is 

lehet jelentkezni. A BMKE hagyományosan minden évben szervez magyar nyelvű, 

felfrissítő jellegű tanfolyamot az iskolakezdés előtt Felsőőrött. Ebben az évben először 

tartottak nyelvtanfolyamot Őriszigeten is, a kisebbek, a 4-10 éves korú gyermekek 

számára. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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