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Ponta: Orbán bántó és provokáló alak 
2015. július 28. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

Népszabadság, Napi Gazdaság, Magyar Nemzet 

Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított 

magatartását. A román kormányfő Orbán Viktor tusnádfürdői beszédét értékelte egy hétfő 

esti televíziós műsorban. Victor Ponta az Antena 3 hírtelevízió stúdiójában azt mondta, a 

maga részéről „bóknak" tekinti, hogy a kormányra kerülése, 2012 előtti jobbközép román 

kabinetekkel Orbán Viktor együtt tudott működni. Az MTI által idézett szociáldemokrata 

politikus „bántó és provokáló alaknak” titulálta Orbán Viktort, hozzátéve, hogy ő viszont 

nem akar felülni a provokációnak, nem akar olajat önteni a tűzre. Műsorvezetői felvetésre 

Ponta helyeselte, hogy a román külügyminisztérium vasárnap szót emelt a magyar 

kormányfő Facebook-oldalán közzétett tusnádfürdői fotók ellen. 

 

Kövér László: a nemzethatárok fölötti újraegyesítés a cél 
2015. július 28. – MTI, Magyar Hírlap, nol.hu, hirado.hu, maszol.ro, Napi Gazdaság, 

Felvidék Ma, Magyar Nemzet 

A második Orbán-kormány által 2010-ben megfogalmazott nemzetpolitika közvetlenebb 

célja a nemzethatárok fölötti újraegyesítés elindítása, amellyel kimondtuk azt is, hogy a két 

világháború közötti revíziós nemzetpolitikával szemben, a realitásoknak megfelelően, 

alkalmazkodni kívánunk a fennálló geopolitikai rendhez, tiszteletben akarjuk tartani a 

határokat - jelentette ki Kövér László a Rákóczi Szövetség Kárpát-medencei magyar 

irodalomtanárok találkozóján Gyöngyösön. Az Országgyűlés elnöke úgy fogalmazott: a 

nemzetpolitika a Kárpát-medencében, illetve a világban bárhol élő magyarság 

életlehetőségeinek védelmét, bővítését jelenti. Az elmúlt 25 évben regnáló kormányok 

felerészben fontosnak tekintette ezt, másik fele azonban minimum negligálta a nemzeti 

szempontokat, vagy egyenesen nemzetellenes politikát folytatott - mondta a politikus. 

 

Napirenden a felsőoktatás 
2015. július 28. – Pannon RTV, Magyar Szó 

Maruzsa Zoltán, a magyarországi Emberi Erőforrások Minisztériumának felsőoktatásért 

felelős helyettes államtitkára ma munkajellegű tárgyaláson vett részt Szabadkán Pásztor 

Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökével és Hajnal Jenővel, a Magyar Nemzeti 

Tanács elnökével. A találkozón áttekintették az elmúlt évek vajdasági felsőoktatási 

projektjeit, amelyek anyaországi támogatásban részesültek. Emellett tárgyaltak az 

elkövetkező időszak elképzeléseiről is. A megkezdett témák kibontására szeptember 

elejétől kerül sor. Maruzsa Zoltán vendéglátóival közösen megtekintette az újvidéki 

Európa Kollégiumot is. 
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http://www.kronika.ro/belfold/ponta-orban-banto-es-provokalo-alak
http://www.hirado.hu/2015/07/28/kover-a-nemzethatarok-folotti-ujraegyesites-a-cel/?source=hirkereso
http://pannonrtv.com/web/?p=218932
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25 ország diákjai érkeztek hazánkba 
2015. július 28. – MTI, mno.hu 

A világ 25 országából érkezett magyar szakos diákok négy héten át vesznek részt a Balassi 

Intézet nyári egyetemén, amelyen érdekes nyelvi, irodalmi, történelmi, néprajzi 

feladatokon és országjáró túrákon keresztül ismerhetik meg a magyar kultúrát. A hallgatók 

között ötödik éve vannak jelen azok a tengerentúli magyar származású diákok is, akiknek 

külön ösztöndíjat biztosít az intézmény, hogy szüleik, nagyszüleik nyelvét 

tökéletesíthessék, identitásukat erősíthessék. 

 

Külhoni magyar középiskolások táboroznak Győrben 
2015. július 28. – MTI, hirek.sk 

Félszáz külhoni magyar középiskolás táborozik Győrben augusztus 5-ig, a résztvevők a 32. 

alkalommal megrendezett anyanyelvi táborban nemzettudatukat erősítik. A Kárpátaljáról, 

Erdélyből, a Felvidékről és Délvidékről érkező diákok elsősorban a magyar történelemről, 

irodalomról, zenéről és táncról hallgatnak előadásokat. A táborban az elmúlt évtizedekben 

részt vevők közül mára sokan orvosok, tanárok, művészek, közéleti szereplők lettek, akik 

saját környezetük meghatározó személyiségeivé váltak. A cél, hogy a mostani gyermekeket 

is magyarságtudattal, nemzettudattal vértezzék fel. 

 

Köves Slomó: fontos kell, hogy legyen számunkra az Izraelben élő magyarság 
2015. július 28. – MTI, Magyar Hírlap 

Ha fontos nekünk a határon túli magyar kisebbségi lét, akkor az Izraelben élő magyarság is 

fontos kell, hogy legyen - mondta Köves Slomó, az Egységes Magyarországi Izraelita 

Hitközség (EMIH) vezető rabbija egy keddi budapesti kiállítás megnyitóján. A Kazinczy 

utcában látható szabadtéri tárlat a Népszabadság és az Izraelben megjelenő, csaknem egy 

évszázados múltra visszatekintő Új Kelet című lap cikkeiből válogatva idézi fel 1956, 1967 

és 1973 eseményeit. 

 

Ponta jövőre nem akar kormányfő lenni 
2015. július 28. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nem indul 2016-ban a kormányfői tisztségért - mondta Victor Ponta hétfő este az Antena 

3 tévé műsorában. Ezt azzal indokolta, hogy van elég kollégája a jelenlegi 

kormánykoalícióban, aki betölthetné ezt a tisztséget. Ponta arra számít, hogy a 2016-os 

parlamenti választásokon a PSD az UNPR-vel és az ALDE-vel (a PLR és a PC egyesüléséből 

létrehozott új párt) együtt kerülhet kormányra.  Arra a kérdésre, hogy soha többé nem 

akar-e miniszterelnök lenni, annyit mondott, hogy "sohase mondd, hogy soha". 
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http://mno.hu/belfold/25-orszag-diakjai-erkeztek-hazankba-1297466
http://www.hirek.sk/magyarvilag/20150728164338/Kulhoni-magyar-kozepiskolasok-taboroznak-Gyorben.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/31599/Koves_Slomo_Az_Izraelben_elo_magyarsagra_is_figyelni_kell
http://itthon.transindex.ro/?hir=40335
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Brassai reméli, hogy a román tanácsosok is támogatják a kombinát bezárását 
célzó népszavazást 
2015. július 28. – transindex.ro 

Meg ismételte egy Facebook-bejegyzésben Brassai Zsombor azt a Tusványoson tett 

bejelentését, mely szerint népszavazást kell szervezni a marosvásárhelyi Azomureș 

vegyipari kombinát bezárása érdekében. "Fontosnak tartom, hogy a vegyipari kombinát 

ügyében jogerővel bíró közösségi vélemény tegye egyértelművé a vásárhelyi polgári 

társadalom álláspontját! Törvényes lehetőség népszavazást szervezni, az önkormányzati 

tanácstestület napirendjére kell tűzni a javaslatot" - írta. Közölte, a népszavazási törvény 

értelmében a helyi tanács testületének egyharmada kezdeményezhet helyi referendumot. 

Noha Marosvásárhelyen az RMDSZ nem rendelkezik a szavazatok többségével, de a tíz 

tanácsos elegendő ahhoz, hogy a kezdeményezést megtegyék. 

 

Újra lobog a legnagyobb székely zászló Zeteváralján 
2015. július 28. – Erdély Ma 

Szombaton, július 25-én vonták fel az új székely zászlót Zeteváralján. Az előző, 105 

négyzetméteres lobogót igencsak megviselték az időjárás viszontagságai és az anyag súlya, 

először kis hasadások és lyukak keletkeztek rajta, majd 9 napja teljesen hosszan hasadt. A 

zászlót tavaly április végén avatták fel, ünnepélyes keretek között, Mátyás Gábor plébános 

szabadtéri misét celebrált ez alkalomból, valamint jelen volt a baróti Zathureczky Gyula 

református kórus is, Krizbai Imre lelkész vezetésével. Az új zászlót adakozásból készíttette 

el az a zeteváraljai civil csoport, amely tavaly megálmodta és felvonta a világ legnagyobb 

székely zászlóját. 

 

Mircea Dusa szerint Orbán Viktor Tusványoson mérsékeltebb volt a 
korábbiaknál 
2015. július 28. – Erdély Ma, MTI 

A román védelmi miniszter szerint Orbán Viktor kormányfő a korábbi évekhez képest 

„mérsékeltebb" beszédet tartott a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor, azaz a 

Tusványos zárónapján – közölte az Agerpres hírügynökség. A bukaresti kormány tagja a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) Maros megyei szervezetének tanácskozásán utalt a magyar 

miniszterelnök idei tusványosi beszédére. „Mindkét ország tagja a NATO-nak, az Európai 

Uniónak, egymáshoz fűződő kapcsolatát pedig arra a kölcsönös tiszteletre és bizalomra 

kell alapoznia, amely ezt a két szervezetet jellemzi. Persze Orbán úr idén mérsékeltebb volt 

a korábbiaknál" – idézte az Agerpres a védelmi minisztert, aki a Maroshévíz (Toplita) 

környéki Hargita megyei választókerület képviselőjeként tagja a román parlamentnek is. A 

miniszter hozzátette: a román-magyar viszonyban, gazdasági és társadalmi 

együttműködésben is tiszteletben kell tartani a nemzetközi jog alapelveit, a kétoldalú 

szerződéseket. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40337
http://itthon.transindex.ro/?hir=40337
http://erdely.ma/autonomia.php?id=189722&cim=ujra_lobog_a_legnagyobb_szekely_zaszlo_zetevaraljan
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189718&cim=mircea_dusa_szerint_orban_viktor_tusvanyoson_mersekeltebb_volt_a_korabbiaknal
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189718&cim=mircea_dusa_szerint_orban_viktor_tusvanyoson_mersekeltebb_volt_a_korabbiaknal
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Kétnyelvűsítene az RMOGYKE 
2015. július 29. – Krónika, szekelyhon.ro 

Egyre népszerűbbek és látogatottabbak a Romániai Magyar Orvos- és 

Gyógyszerészképzésért Egyesület (RMOGYKE) által rendezett, egyhetes szakképzések, 

melyeket neves anyaországi egyetemi oktatók tartanak. A szervezet ezért fontolóra vette, 

hogy ősztől nyit a román és külföldi diákok felé is, és angol nyelvű kurzusokat is beiktat a 

programba. Az RMOGYKE-nak idén 40 magyarországi vendégelőadót sikerült 

Marosvásárhelyre hoznia. A 2009-ben indult képzési program keretében eddig 132 

anyaországi vendégtanár fordult meg a városban. 

 

Kovásznai sportcsarnok – Akadályozzák a névadást 
2015. július 29. – Erdély Ma, Háromszék 

Érdekesnek ígérkező napirendi pontok tárgyalását halasztották el tegnapi ülésükön a 

kovásznai városatyák. Nem hoztak döntést arról, hogy a vajnafalvi sportcsarnok Iordan 

Popică egykori testnevelő tanár nevét vegye fel, és ugyancsak elhalasztották azt a 

határozattervezetet, amelynek értelmében a városi kulturális központ felvenné Ignácz 

Rózsa nevét. Előbbi ügyben a javaslatot a tanács román tagjai tették, utóbbi esetében az 

RMDSZ-es városatyák kértek halasztást. Az ok: a kultúrközpont elnevezéséről szóló 

határozattervezet ellen kifogást emelt a Iustinian Teculescu Kulturális és Keresztény 

Egyesület, és a prefektúra mellett működő, a névadásokat jóváhagyó bizottság nem adta 

áldását a névadáshoz. 

 

Erdővidéki gyermekek táboroztak Abrudbányán 
2015. július 29. – Nyugati Jelen 

Az Abrudbányai és Verespataki Magyar Egyesület kezdeményezésére július 13–17. között 

megszervezte a baróti Ferenczy Géza Egyesülettel közösen a nyári szórványtábort. A tábor 

célja az abrudbányai magyar óvodában tanuló gyermekek nyelvismeretének a gyakorlása. 

Az intézetben tanuló gyermekek vegyes vagy román családból származók, akiknek 

felmenőik voltak magyarok, de mivel a magyar oktatás megszűnt, már a szülők sem 

beszélik rendesen a magyar nyelvet, van aki egyáltalán nem. A magyar nyelven folyó 

tevékenységek, a népdalok, népjátékok és a közös szabad játékok során az abrudbányai 

gyermekek magyar nyelvtudásának a gyakorlása, a szabad társalgás és egyben az új 

kifejezések elsajátítása volt a lényeg. 

 

Erdélyi kórház: több város is versenyben 
2015. július 29. – Kuslits Szonja – Magyar Nemzet 

A betegellátás mellett az orvosképzés szempontjából is fontos volna, hogy 

Marosvásárhelyen épüljön a kormány által korábban beharangozott erdélyi magyar kórház 

– mondta lapunknak Soós-Szabó Klára, a romániai Háziorvosok Országos Szövetségének 

Hargita megyei elnöke. Orbán Viktor a múlt héten Tusványoson hangsúlyozta 
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Marosvásárhely kiemelt szerepét. Emellett Csíkszereda és Nagyárad vetődött még fel az új 

kórház helyszíneként. Soós-Szabó Klára kifejtette: ha a kórház Marosvásárhelyen  épülne, 

a betegellátáson felül az orvosképzést és a magyar egyetemi oktatói utánképzést is 

megteremthetné.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. július 29-i számában olvasható) 

 

Vasárnap népszavazás Bősön a menekülttáborról 
2015. július 28. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Augusztus 2-án népszavazást tartanak Bősön arról, hogy létrejöhessen-e ideiglenes 

menekülttábor a Szlovák Műszaki Egyetem ottani létesítményében. A menekülttábor ellen 

a lakosok egy petíciót indítottak, amit 3148-an írtak alá. „A minisztérium nem érti a bősi 

pánikot. 1994 óta volt már ott egy menekülttábor, amely működése során nem adódtak 

problémák. Akkor több ezer olyan menekült lakott ott, aki később is Szlovákiában 

maradhattak. Ebben az esetben pedig csak ideiglenes helyzetről van szó, amíg Ausztriában 

nem hozzák meg a menekülteket érintő döntéseket” - áll a belügyminisztérium 

közleményében. 

 

Fenes Iván: válaszlevelet, konkrét tájékoztatást mindmáig nem kaptunk 
2015. július 28. – hirek.sk 

Eddig semmiféle válaszlevél nem érkezett a bősi menekülttábor újbóli működtetése 

kapcsán a helyi polgármester, illetve Berényi József MKP-elnök által Robert Kaliňák 

belügyminiszternek július folyamán írt levelekre. A több mint 3 ezer helyi lakos által aláírt 

petíciós ívek leadása után augusztus 2-án, vasárnap a bősiek körében nagy felháborodást 

okozó terv kapcsán népszavazást tartanak a községben. 

 

Kétnyelvű márkajelet kapott a Béke mozi  
2015. július 28. – Új Szó 

Felújították az érsekújvári Béke mozi nézőterét, 320 régi széket cseréltek le. Az átadási 

ünnepségen bemutatták a Béke mozi új kétnyelvű márkajelét. A térség egyetlen mozijában 

havonta négy alkalommal továbbra is magyar szinkronnal vetítenek filmeket. 

 

Gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyeréhez 
2015. július 28. – hirek.sk 

Idén először a Gazda polgári társulás koordinálja a búzagyűjtést a Magyarok Kenyeréhez a 

Felvidéken. A jótékonysági akcióban minden magyar gazda részt vehet, aki búzájával 

szeretne hozzájárulni a Magyarok Kenyerének megsütéséhez. 
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http://www.bumm.sk/belfold/2015/07/28/vasarnap-lesz-a-nepszavazas-a-bosi-menekulttaborrol
http://www.hirek.sk/itthon/20150727190859/Fenes-Ivan-valaszlevelet-konkret-tajekoztatast-mindmaig-nem-kaptunk.html
http://ujszo.com/online/regio/2015/07/28/ketnyelvu-markajelet-kapott-a-beke-mozi
http://www.hirek.sk/itthon/20150728183617/Gyujtik-a-buzat-a-Magyarok-Kenyerehez.html
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Nagyszombati szurkolók támadtak magyarokra Dunaszerdahelyen 
2015. július 28. – Felvidék Ma 

A vasárnapi DAC-Nagyszombat rangadó után csaknem másfél órával nagyszombati 

szurkolók támadtak rá hazafelé tartó DAC-drukkerekre. Az egyik sérültet kórházba 

szállították, és 48 órás megfigyelés alatt tartják. 

 

Van remény a Szabadkai Rádió megmaradására 
2015. július 28. – Pannon RTV 

Ljubiša Stepanović azt nyilatkozta a Pannon RTV-nek, hogy van remény a Szabadkai 

Rádió megmaradására. Az intézmény igazgatója szerint Aleksandar Vučić kormányfő a 

nemzeti tanácsokkal tartott legutóbbi megbeszélésen élesen bírálta a médiumok 

magánosítását szabályozó törvényt. A jövő hét közepén megkezdődhet a Szabadkai Rádió 

privatizációs folyamatának második fordulója, miután július 24-ig, az első forduló 

határidejéig egyetlen befektető sem nyújtott be kérelmet az intézmény megvásárlására. Az 

első fordulóban meghatározott ár 70 százalékáért, azaz mintegy 28 ezer euróért lehet majd 

megvásárolni a Szabadkai Rádiót. Októberig kellene lezárni az ügyet. Amennyiben ez nem 

történik meg, a részvényeket azon alkalmazottak között osztják szét, akik eddig egyetlen 

más vállalat, így a kőolajipari vagy telekommunikációs társaság részvényét sem igényelték 

a magánosítási folyamatuk ideje alatt. A Szabadkai Rádió esetében két alkalmazott 

jogosult a részvényekre. 

 

A kisebbségi nyelvre fordított tankönyv nem lehet drágább a forrásként 
szolgáló könyvnél 
2015. július 28. – Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A kisebbségi nyelvre fordított tankönyv nem lehet drágább a forrásként szolgáló könyvnél, 

és a tankönyvek engedélyezése előtt minden esetben kikérik a nemzeti tanácsok 

véleményét – egyebek mellett ezeket a módosításokat tartalmazza majd az új 

Tankönyvtörvény. A Vajdasági Magyar Szövetség frakciójának képviseletében Vicsek 

Annamária szólalt fel a szerb parlamentben. A VMSZ-es képviselő az elmúlt egy évben 

több módosítási javaslatot tett. Ennek eredményei a már felsorolt módosítások is. Emellett 

az ő javaslata volt az is, hogy a minisztérium határozza meg a tankönyveknek a maximális 

árát. Amennyiben a kiadó a legmagasabb meghatározott árnál drágábban árusít egy 

könyvet, akkor ezért pénzbeli bírság jár majd. 

 

Ismét Takács Márta áll a Vajdaság Erdői élén 
2015. július 28. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági kormány ismét Takács Mártát nevezte ki a Vajdaság Erdői (Vojvodinašume) 

erdőgazdasági közvállalat élére, a megbízatás négy évre szól, jelenti a Beta hírügynökség. A 
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vajdasági kormány február 19-én váltotta le Takács Mártát az igazgatói tisztségről, mert a 

bíróság döntése értelmében előző igazgatói pályázata hiányos volt. Akkor Aleksandar 

Obradovićot nevezték ki az erdőgazdasági közvállalat élére, ez azonban politikai 

konfliktust váltott ki a Takács Mártát delegáló Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és 

koalíciós partnere, a Vajdasági Szociáldemokrata Liga (LSV) között. Végül a tartományi 

kormány egy hónappal később, március 19-én telefonos ülésén Takács Mártát nevezte ki a 

közvállalat megbízott igazgatói tisztségére. 

 

Adomány Fancsika részére 
2015. július 28. – Kárpátalja Ma 

Az elmúlt héten Kistarcsa Város Önkormányzata és a Magyar Református Szeretetszolgálat 

adományt juttatott el Fancsikára. A támogatásról Hámos Anitát, Kistarcsa város 

polgármesteri hivatalának szervezési ügyintézőjét kérdezte a Kárpátalja Ma, aki elmondta: 

a média által értesültek a kárpátaljai magyar települések drámai elszegényedéséről, 

valamint a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága felhívást intézett a 

polgármesterekhez a kárpátaljai magyar települések megsegítésére. Kistarcsa Város 

Önkormányzata testületi ülésén döntött arról, hogy a város egy konkrét települést, 

Fancsikát támogatja. A polgármester hozzátette: céljuk, amellett, hogy megismerjék 

egymás kultúráját, hogy a továbbiakban is segítsék testvértelepülésüket. 

 

„Kárpátalja gazdasági helyzete tragikus” 
2015. július 28. – Kárpátalja Ma, Kárpátinfo, Kárpátalja 

A megyei közigazgatás vezetője szerint Kárpátalja nagyon kritikus gazdasági és pénzügyi 

helyzetben van, az elmúlt tíz évben egyetlen egy komolyabb beruházás sem került 

kivitelezésre – adta hírül a tsn.ua július 25-én. Hennagyij Moszkal saját weboldalán tette 

közzé a megye gazdasági és társadalmi mutatóiról szóló statisztikai adatokat, melyek 

szerint az ipari termelés az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva csak 84,3 százalékot 

tesz ki. Emellett Kárpátalján közel kétszer annyi nyugdíjas él, mint foglalkoztatott személy. 

Moszkal szerint a gazdasági visszaesés mértéke rohamosan növekszik. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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