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A megújulás kényszeréről beszélt Németh Zsolt a Kolozsvári Magyar Napok
nyitógáláján
2015. augusztus 17. – MTI, Magyar Hírlap, Vajma.hu, NapiGazdaság.hu, Hirado.hu,
Eco.hu
A megújulás kényszeréről beszélt Németh Zsolt, az Országgyűlés külügyi bizottságának
fideszes elnöke hétfő este Kolozsváron, a Kolozsvári Magyar Napok nyitógáláján. Németh
Zsolt a reformáció közelgő ötszázadik és a trianoni döntés közelgő századik évfordulója
kapcsán felidézte, hogy a reformáció annak idején „újrafogalmazta Európát és a
magyarságot”, és Trianon után a magyarság is képes volt arra, hogy „újrafogalmazza
Erdélyt”. A politikus úgy látta, hogy az újrafogalmazás kényszere most, az évfordulók
közeledtével is jelen van. Németh Zsolt elmondta, az idei magyar napokra román-magyar
politikai nyilatkozatháború közepette kerül sor.

Ponta magyarbérencséggel vádolja a PNL-t
2015. augusztus 17. – Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Kronika.ro, Transindex.ro
Gyakorlatilag „magyarbérencséggel” vádolta meg Victor Ponta miniszterelnök a Nemzeti
Liberális Pártot (PNL), miután az ellenzéki párt közleményben bírálta a kormányfőt annak
a múlt héten kirobbant magyar–román diplomáciai vitában tett, Magyarországot
becsmérlő kijelentései miatt. Ponta hétfőn Facebook-bejegyzésben reagált a liberálisok
közleményére, azt állítva, hogy a PNL „támogatja” Zákonyi Botond bukaresti magyar
nagykövet és a magyar politikusok Romániával kapcsolatos kijelentéseit. Ponta szerint két
lehetőség van: vagy a jobbközép pártokat tömörítő Európai Néppárt utasította őket erre –
ebben az esetben „csak” szolgalelkűek –, vagy minden kompromisszumra készek annak
érdekében, hogy hatalomra kerülhessenek, ami Ponta szerint az elmúlt 25 év minden
gazemberségét felülmúlná.

Az RMDSZ elégedetlen a kormánnyal, de nem tekinti prioritásnak a leváltását
2015. augusztus 18. – Maszol.ro
Elégedetlen az RMDSZ a Ponta-kabinet tevékenységével, ám nem tartja prioritásnak egy
új kormány megalakítását, mert a jelenlegi kormánynak stabil parlamenti többsége van –
jelentette ki Kelemen Hunor hétfő este Kolozsváron. Az Agerpres által idézett szövetségi
elnök azt mondta: a szövetség a hatalomra jutásnál most fontosabbnak tartja a felkészülést
a jövő évi választásokra. „Nyilván, ha egy kormány eredményei nem felelnek meg az
elvárásoknak, akkor távoznia kell. Mi úgy látjuk, hogy sem gazdasági, sem politikai
szempontból nem lenne tragédia, ha a Ponta-kabinet szünetet tartana” – fogalmazott a
politikus. Kelemen emlékeztetett arra, hogy az RMDSZ a kormányváltást csakis
demokratikus keretek közt, új parlamenti többség kialakításával tartja elképzelhetőnek,
jelenleg azonban ez nem lehetséges, mert a Ponta-kabinetnek stabil parlamenti többsége
van, a miniszterelnök pedig a jelek szerint nem kíván lemondani.
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Pontát hibáztatja az ellenzék a román-magyar kapcsolatok problémáiért
2015. augusztus 17. – MTI, Maszol.ro, Transindex.ro
A román jobbközép Nemzeti Liberális Párt (PNL) szerint Victor Ponta szociáldemokrata
kormányfő hatalomra kerülése óta megromlott Románia és Magyarország viszonya, amit a
PNL Ponta „etno-populista” politikájának tulajdonít – írták a hétfői román lapok az
ellenzéki párt egy közleményét idézve. Románia és Magyarország kölcsönös tiszteleten
alapuló pragmatikus, baráti kapcsolatokra „ítéltetett”, függetlenül attól, ki van hatalmon
Bukarestben vagy Budapesten – olvasható a PNL főtitkára, Radu Carp által aláírt
közleményben. Az ellenzéki párt szerint Ponta Románia érdekei ellen cselekszik, amikor
nacionalista és populista szólamokat hangoztat.

Băsescu: Moldova Romániával egyesülve válhat az EU tagjává
2015. augusztus 17. – MTI, Maszol.ro, Transindex.ro
Traian Băsescu volt államfő szerint a Moldovai Köztársaságnak úgy van „esélye” az
Európai Unió tagjává válni, ha egyesül Romániával – közölte hétfőn nemzetközi
kiadásában az Agerpres hírügynökség. A volt államfő egy vidéki politikai rendezvényen
beszélt erről a védnökségével létrehozott Népi Mozgalom Párt (PMP) mintegy 700 Szeben,
Fehér, Maros, Hargita, Kovászna és Brassó megyei tisztségviselője előtt.

Monitorizálná az Azomureș által
marosvásárhelyi polgármesteri hivatal

kibocsátott

káros

anyagokat

a

2015. augusztus 17. – Transindex.ro
Monitorizálná az Azomureş vegyi üzem által kibocsátott káros anyagokat a
marosvásárhelyi polgármesteri hivatal. Az Erdély FM-hez eljuttatott közlemény szerint
Dorin Florea polgármester független szakértő céget bízna meg azzal, hogy kövesse, és
pontosan határozza meg a vegyipari kombinát által okozott környezetszennyezés mértékét
Marosvásárhelyen és környékén.

Jogerősen elutasították Ráduly és Szőke fellebbezését
2015. augusztus 17. – Szekelyhon.ro
Jogerősen elutasította hétfőn a Marosvásárhelyi Ítélőtábla a Ráduly Róbert Kálmán és
Szőke Domokos ügyvédjei által benyújtott fellebbezést, miután a Hargita Megyei
Törvényszék alapfokon meghosszabbította hatósági felügyeletüket. A Hargita Megyei
Törvényszék augusztus 10-én alapfokon tárgyalta, hogy meghosszabbítsák-e Ráduly
Róbert Kálmán, Csíkszereda lemondott polgármestere, illetve Szőke Domokos,
Csíkszereda tisztségéből felfüggesztett alpolgármestere ellen elrendelt hatósági
felügyeletet, vagy feloldják a korlátozásokat.
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Hivatalosan is megkezdődtek a Kolozsvári Magyar Napok
2015. augusztus 17. – Maszol.ro
A hétfő esti nyitógálával hivatalosan is elkezdődött 6. Kolozsvári Magyar Napok
rendezvénysorozat. A köszöntőbeszédek után a budapesti Magyar Állami Népi Együttes
Megidézett Kárpátalja. Hágókon innen és túl című előadását mutatták be a sétatéri
színházban. "Kicsit talán túl magabiztosak, túl optimisták vagyunk, pedig most sincs
minden rendben" - emelte ki beszédében Gergely Balázs, a Kolozsvári Magyar Napok
főszervezője, aki a rendezvény támogatásáért köszönetet mondott a magyar kormánynak,
intézményeknek, egyházaknak, iskoláknak, a megyei és városi tanácsnak, valamint "a
legtöbb kicsi támogatást" adó vállalkozói szférának.

Bogdan Diaconu védi a legionáriusokat
2015. augusztus 17. – Kronika.ro
Hatályon kívül helyezné a fasiszta szervezetek népszerűsítését és az ilyen szervezetekhez
tartozó személyek kultuszát tiltó törvényt Bogdan Diaconu, az Egyesült Románia Párt
(PRU) elnöke. A szélsőséges, magyarellenes politikus – aki három éve még a kormányzó
Szociáldemokrata Párt (PSD) színeiben jutott be a parlamentbe –, annak apropóján
dolgozta ki az erre vonatkozó törvényjavaslatot, hogy a parlament másfél hónappal ezelőtt
fogadta el az erre vonatkozó törvényt, amelyet szélsőséges román körök azóta is
folyamatosan bírálnak.

Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa-projekt: várják az ötleteket

Felvidék

2015. augusztus 17. – Kronika.ro
A Sepsiszentgyörgy Európa Kulturális Fővárosa 2021 pályázathoz (i2021) augusztus 24-ig
lehet feltölteni a projektötleteket az i2021.ro weboldalra. A szervezők szerint a pályázat
erejét növeli a közösen összeállított tartalom, ezért a kezdeményező csapat arra kér
mindenkit, hogy tudásával, kreativitásával, tapasztalatával vagy csak egyszerű ötletével
járuljon hozzá.

Forró Krisztián: Az MKP az „összefogás” listájával indul
2015. augusztus 17. – felvidek.ma
Forró Krisztiánnal, az MKP kampányfőnöke ismertette elképzeléseit a 2016-os parlamenti
választások kapcsán. "Mivel a felvidéki magyarságnak évek óta nincs megfelelő képviselete
a szlovák parlamentben, véleményem szerint, a Magyar Közösség Pártjának egyetlen fő
célja lehet a 2016-os parlamenti választáson – ismét be kell kerülnie a szlovák
parlamentbe.” – ismertette Forró Krisztián. A parlamenti lista legkésőbb szeptember
végére kerül véglegesítésre. Már most teljesen világos, hogy nem csak az MKP listája lesz,
hanem egyben az „összefogás listája" is. Ez azt jelenti, hogy a listán párton kívüliek is
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lesznek – tette hozzá. Forró Krisztián kiemelte: lista összeállításánál a legfontosabb
feltétel, amit minden jelöltnek teljesítenie kell, hogy fő célja a dél-szlovákiai régió
felvirágoztatása legyen.

Szent István-napi ünnepség Borsiban

Vajdaság

2015. augusztus 17. – hirek.sk
Ötödik alkalommal szerveztek ünnepséget Szent István tiszteletére II. Rákóczi Ferenc
szülőhelyén, Borsiban, ahol egyúttal megáldották és megszentelték az új búzából sült
kenyeret is. A rendezvény a Rákóczi-várkastélyban zajlott, ahol a színes program
kiállítások megnyitóival és különbféle bemutatókkal volt tarkítva. Öt országból érkezett
csoportok váltották egymást a színpadon az ódon falak között, amik egy magyar-szlovák
megállapodás értelmében a közeljövőben megújulhatnak. A Szent István-napi ünnepség
főszervezője a helyi II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás volt. Elnöke, Laczkó Lajos
köszöntötte az egybegyűlteket.

Temerin: Szent István-napi műsor az idén a Tájházban
2015. augusztus 17. – Vajdaság Ma
Az elmúlt három évben a művelődési és tájékoztatási központ elkényeztette a temerinieket
államalkotó királyunk emlékezetére szervezett színvonalas műsoraival. A jót könnyű
megszokni, s már a mini tűzijátékot is hovatovább természetes dolognak véltük, teljes
joggal, hiszen augusztus 20-a, össznemzeti jellegén túl, a vajdasági magyar kisebbség
regisztrált ünnepe is.

Szent István-napi rendezvényt tartottak Nagyerzsébetlakon
2015. augusztus 17. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó
A nagyerzsébetlaki Császár-tó MME és a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége
közös szervezésében tartottak ma Szent István-napi ünnepséget Nagyerzsébetlakon. A
házigazdák nevében, Pozsár Halász Éva, a Császár-tó MME elnöke köszöntötte az
egybegyűlteket, majd a Himnusz hangzott el, közreműködött Szabó Tímea fiatal helybeli
hegedűs. A jelenlevőket üdvözölte Miroslav Markuš, Nagyerzsébetlak helyi közösségének
elnöke is, majd ünnepi beszédet mondott Pataki János, a Kárpát-medencei
Családszervezetek Szövetségének elnöke, aki ismertette a szervezet célkitűzésit, majd
kitért a Családlánc mozgalom fontosságára is.

Csütörtökön tartják a Magyar Mozgalom alakuló ülését Palicson
2015. augusztus 17. – Vajdaság Ma, Hét Nap, Vajdasági RTV
Augusztus 20-án Szent István napján, 18 órai kezdettel, a palicsi Vigadóban tartja meg
alakuló ülését a Magyar Mozgalom civil szervezet, közölte szerkesztőségünkkel Magyar
Mozgalom kezdeményező bizottsága. Közleményük szerint az alakuló ülésen elfogadják a
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szervezet alapcéljait és Hitvallását. Kiemeli, hogy „a Magyar Mozgalom nyitott minden, a
szülőföldjéért és a magyarságért cselekvő honfitársunk előtt. Erőnket az eszméink és a
tagságunk őszintesége és ereje adja meg. Civil szervezetünk nem tör a hatalomra, nem
pártok vagy tisztségviselők mellett vagy ellen hozzuk létre, integratív szervezetként,
mindenkivel együtt szeretnék működni, aki a Hitvallásunkban megfogalmazott értékek és
célok megvalósításáért fáradozik.”

Templom van, iskola nincs, az anyanyelvet kevesen őrzik

Kárpátalja

2015. augusztus 17. – Tóth Lívia – Hét Nap
Nagyszered (szerbül Veliko Središte, németül Groß-Sredischte) Versec községhez tartozik.
A települést az 1717. évi kamarai jegyzékbe 72 házzal Veliki Szerediste néven vették fel, és
ekkor még óhitűek lakták. A XIX. század elején református magyarok telepedtek le a
faluban. Római katolikus temploma a rózsafüzér királynője tiszteletére épült 1898-ban.

Németh Zsolt: Kárpátaljának nagy szüksége van a szolidaritásra
2015. augusztus 17. – MTI, karpatalja.ma
Kárpátaljának nagy szüksége van a szolidaritásra, és úgy tűnik, ezt már nemcsak az
anyaországtól, hanem Erdélytől is megkapja - mondta Németh Zsolt (Fidesz), az
Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke hétfőn az M1 aktuális csatornának nyilatkozva.
A politikus hétfőn részt vett a Kolozsvári Magyar Napok nyitógáláján, amelyen a Magyar
Állami Népi Együttes Megidézett Kárpátalja - Hágókon innen és túl című műsorát
mutatták be a Kolozsvári Magyar Opera zsúfolásig megtelt termében. Németh Zsolt
gratulált a rendezvény szervezőinek, hogy ezen az ünnepi eseményen gondoltak arra, hogy
"Kárpátalján most nem ünnepelnek, hanem gyakorlatilag háborús helyzet van", amikor
olyan helyzetben van egy magyar nemzetrész, mint a kilencvenes években a délvidéki
magyarok voltak.

Brenzovics: A kárpátaljai magyarság az egyik legnehezebb sorsú kisebbség
2015. augusztus 17. - karpatinfo.net, erdely.ma
Minden háborúnak vége lesz egyszer. A kárpátaljai közösség semmire sem vágyik jobban,
mint mint hogy vége legyen már egyszer a vérontásnak, és visszatérhessenek mindennapi
elfoglaltságaikhoz. - mondta el Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális
Szövetség (KMKSZ) elnöke. Az elvándorlással kapcsolatban Brenzovics László kiemelte:
Az elvándorláshoz nagymértékben hozzájárul az is, hogy az emberek az életüket féltik,
hiszen bármikor behívhatják katonának, és elküldhetik egy olyan háborúba, amihez
semmilyen kötődést nem érez. Emiatt sokszor az olyanok is inkább elmennek, akik esetleg
helyben is találnának munkát.
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Beregszászi gyerekek üdültek Gyermelyen
2015. augusztus 17. - Kárpátalja
A Komárom-Esztergom megyei Gyermely és Beregszász Megyei Jogú Város között
mindössze néhány évre nyúlnak vissza a baráti és testvérvárosi kapcsolatok. A települések
kezdetben önkormányzati síkon ismerkedtek egymással, de mára ez már túlmutat a
hivatalos barátságon. Gyermely város lakosai testvérként, baráti szeretettel hívják és
fogadják a beregszásziakat különböző rendezvényeiken. Így van ez a gyermekek számára
minden évben megszervezett labdarúgó edzőtábor és a vele egy időben zajló kiegészítő
programok esetében is. Az egyre szorosabb testvérvárosi kapcsolatnak köszönhetően idén
nyáron Beregszászból 30 diáknak adódott lehetősége öt napot eltölteni Gyermelyen.

Meghamisítják a munkácsi lövöldözés ügyének anyagait?

Horvátország

2015. augusztus 17. - Kárpátalja
Magukat meg nem nevező rendőrnyomozók egy csoportja szerint a Belügyminisztérium
vezetése és kárpátaljai megyei főosztálya közvetlenül érintett a július 11-i munkácsi
eseményekben - jelentette az UNIAN. A rendőrnyomozóknak egy nem nevesített portál
által közölt nyílt levelét a mukachevo.net cikke nyomán ismerteti a hírügynökség. A
kárpátaljai belügyi főosztály bűnügyi részlegének munkatársai nyílt levelüket Ihor
Moszijcsuk képviselőnek, a munkácsi események kivizsgálására alakult eseti parlamenti
vizsgálóbizottság tagjának, Geoffrey R. Pyatt kijevi amerikai nagykövetnek és a sajtónak
címezték. A mukachevo.net cikke szerint az e levélben közöltekre reagálva Viktor Baloga
parlamenti képviselő, az Egységes Centrum párt vezetője felkérte Viktor Sokin legfőbb
ügyészt, "fordítson kellő figyelmet" a nyilvánosságra került tényekre.

A kreativitás jegyében tartanak utcafesztivált Varasdon
2015. augusztus 17. - MTI
Használd a kreativitásod a mottója az idei, immár 17. Spancirfest elnevezésű horvátországi
utcafesztiválnak, amelyet augusztus 21. és 30. között rendeznek meg a magyar határhoz
közeli Varasdon (Varazdin). A rendezvényre mintegy kétszázezer látogatót várnak. A
rendezvény - amelynek elnevezését a német spazieren, magyarul sétálni szóból eredeztetik
- idén is színes programokat kínál.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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