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„Elszaladt” román elöljárók a székely és magyar zászlók miatt 
2015. július 31. – szekelyhon.ro, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, 
Háromszék, Bihari Napló 
Apró, de váratlan incidens zavarta meg a Nyárádszeredai Városnapok nyitórendezvényét 
péntek délben: a kitűzött magyar és székely zászlók láttán Maros megye prefektusa és 
tanácselnöke elviharzott a helyszínről. Ciprian Dobre Maros megyei tanácselnök és Lucian 
Goga prefektus nem voltak hajlandóak megtűrni a két zászlót, ezért egyenesen 
kijelentették a nyárádszeredai elöljárónak: válasszon közöttük és a zászlók között, azaz 
vagy vegye le azokat, vagy ők távoznak. Miután Tóth Sándor egyértelműen kijelentette, 
hogy a zászlókat nem távolítja el, a prefektus és a tanácselnök autóba ült, és elhajtott 
Nyárádszeredából, így a nyitórendezvényen helyetteseik szólalhattak fel. Amikor Tóth 
Sándor bejelentette, hogy miért távozott a két vendég, a tömeg hangos tapssal fejezte ki 
véleményét a kérdésről. 

 

Népszavazás - Elutasították a bősiek a menekülttábor újbóli megnyitását 
2015. augusztus 2. – MTI, bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A népszavazáson a település megközelítőleg 4300 szavazásra jogosult polgárának 58,43 

százaléka vett részt, így a referendum érvényes volt - jelentette be a szavazatok 

összeszámolását követően a népszavazási bizottság elnöke. A reggel héttől este hétig tartó 

voksoláson a résztvevők 96 százaléka igennel, 4 százaléka pedig nemmel válaszolt a 

referendum egyetlen kérdésére, amely így hangzott: „Ellenzi Ön egy ideiglenes 

menekülttábor létesítését Bősön, a Szlovák Műszaki Egyetem épületében?” A népszavazás 

nem ügydöntő, vagyis annak eredménye semmire sem kötelezi a menekülttábor 

újranyitásáról döntést hozó belügyminisztériumot, amely erre korábban közleményben is 

felhívta a figyelmet. Bősön azután írták ki a népszavazást, hogy a helyiek és a többi 

környékbeli település lakói körében komoly tiltakozáshullámot váltott ki annak a híre, 

hogy a belügyi tárca újra kívánja nyitni a településen 2009-ig működő menekülttábort. 

 

Jövőre megduplázódik a külhonban szolgáló magyar lelkészek 
jövedelempótléka 
2015. augusztus 2. – MTI, Krónika 

A jövő évtől duplájára emelkedik a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 

támogatása - jelentette be Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az 

erdélyi Máriaradnán, ahol a katolikus kegytemplom és volt ferences kolostor 

újraszentelésén, a ferences rendi múzeum megnyitásán vett részt. "Azok az egyházi 

személyek, akik a különböző egyházakban szolgálnak, a hit megőrzése mellett a magyarság 

megőrzése érdekében is sokat tehetnek, és ez is a nemzetpolitikánk része" - magyarázta a 

támogatás rendeltetését az MTI-nek Soltész Miklós. 

 

Háromezer kárpátaljai gyerek nyaralhat idén a Balatonon 
2015. július 31. – Kormany.hu, MTI, Magyar Nemzet 
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http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/dobre-es-goga-aelszaladta-nyaradszeredabol-a-szekely-es-magyar-zaszlok-miatt
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Háromezer kárpátaljai magyar gyerek táborozhat idén a Balatonon az Erzsébet-program 

pályázatának köszönhetően - közölte Wetzel Tamás nemzetpolitikáért felelős helyettes 

államtitkár pénteken. A kormány képviselője a pályázatról a Parlamentben számolt be, 

ahol a zánkai Erzsébet-táborban nyaraló fiatalok hatodik, éppen hazafelé tartó csoportját 

fogadta. 

 

 

Megkezdődött a bukovinai folklórfesztivál Bonyhádon 
2015. augusztus 1. – Kormany.hu 

Hagyományőrzők színpadi műsorával kezdetét vette a Bukovinai Találkozások XXVI. 

Nemzetközi Folklórfesztivál Bonyhádon pénteken. Potápi Árpád János nemzetpolitikai 

államtitkár a megnyitón hangsúlyozta: az esemény amellett, hogy összehozza az egykor 

Bukovinában élő népek képviselőit, lehetőséget ad a Magyarországon élő székelyeknek 

kultúrájuk ápolására. 

 

Sikeres program volt a Campus Hungary 
2015. augusztus 1. – Kormany.hu, MTI 

Fontos és sikeres programnak nevezte a Campus Hungary ösztöndíjprogramot a kulturális 

és tudománydiplomáciáért felelős államtitkár pénteken Budapesten, a program záró 

rendezvényén. Íjgyártó István hangsúlyozta, hogy tudást Magyarországon is lehet ugyan 

szerezni, de "látóterünket, kapcsolatrendszerünket a külföldi tanulmányok során 

kialakított barátságokon és szakmai együttműködéseken keresztül lehet továbbfejleszteni". 

E kapcsolatrendszer "megszerzése" szinte pótolhatatlan értéket jelent mind az egyén, mind 

a nemzet számára - fűzte hozzá. 

 

Szlovákok szövetsége: a hagyományok megismerését fiatalon kell kezdeni 
2015. augusztus 2. – MTI, hirek.sk 

A nemzetiségi hagyományok ápolásába a fiatalokat minél korábban be kell kapcsolni, mert 

ez a biztosíték arra, hogy valaki felnőttként is az adott közösség aktív tagja legyen - erről a 

Magyarországi Szlovákok Szövetségének vezetője beszélt az M1 aktuális csatorna vasárnapi 

műsorában. Egyedné Baránek Ruzsenka a Nógrád megyei Bánki-tónál tartott megyei és 

országos szlovák nemzetiségi folklórtalálkozón azért is fontosnak mondta a 

hagyományápolást, mert a fiatalok így ismerhetik meg, hogyan éltek az őseik. 

 

Soha nem látott erdélyi magyar mesterművek a budai Várban  
2015. augusztus 3. – Magyar Hírlap 

Sors és jelkép. Erdélyi magyar képzőművészet 1920–1990 címmel látható kiállítás a 

Magyar Nemzeti Galériában. Az óriási anyagból – több mint négyszáz műtárgyat állítottak 

ki – rendezett tárlat kurátora Szücs György, a Szépművészeti Múzeum – Magyar Nemzeti 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/megkezdodott-a-bukovinai-folklorfesztival-bonyhadon
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/kulturalis-es-tudomanydiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/sikeres-program-volt-a-campus-hungary
http://www.hirek.sk/kultura/20150802180259/Szlovakok-szovetsege-a-hagyomanyok-megismereset-fiatalon-kell-kezdeni.html
http://magyarhirlap.hu/cikk/32031/Soha_nem_latott_erdelyi_magyar_mestermuvek_a_budai_Varban
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Galéria tudományos főigazgató-helyettese. A kiállításon az olyan ismert alkotók, mint 

Ziffer Sándor vagy Mattis-Teutsch János mellett az anyaországban ismeretlen életművek 

is fókuszba kerülnek.  

 

Háromszéki EMNP: nem tér ki a választásokra az RMDSZ-szel kötött 
megállapodás 
2015. július 31. – transindex.ro 

Az Erdélyi Magyar Néppárt háromszéki szervezete egy közleményben egyértelművé tette, 

hogy nem tér ki a jövő évi választásokra az a megállapodás, amelyet csütörtökön Kovászna 

Megye Tanácsának ülésén kötöttek a megyei RMDSZ-szel. Az EMNP megyei szervezete 

közölte, az RMDSZ és MPP frakciói által régebben megkötött együttműködési 

megállapodás azon pontjaihoz csatlakozott, amelyek nemzetpolitikai kérdésekben, a 

nemzeti szimbólumok védelmében, illetve a magyar közösség jogainak csorbítási kísérletei 

ellen való közös fellépést szorgalmazzák. 

 

Kolozsvár: bekamerázzák a Mátyás-szobrot 
2015. július 31. – transindex.ro 

Egy hónapon belül két kamerát szerelnek fel, amelyekkel kizárólag a Mátyás-

szoborcsoportot figyelik Kolozsvár főterén, mert a jelenlegi térfigyelő kamerák 

elhelyezkedése miatt nem látszik, hogy ki rongálta meg csütörtökre virradóra talapzatot. 

Horváth Anna alpolgármester a Transindexnek elmondta, a felvételek alapján csak 

feltételezhető a rongálásnak az időpontja, két csattanás hallatszik csupán a felvételen, de 

az elkövetők nem láthatóak. A többi kamera által rögzítettek alapján próbálják meg 

beazonosítani a rendőrök, hogy kik tartózkodtak abban az időpontban a téren, így 

próbálnak a tettes nyomára bukkanni. 

 

„Antigraffiti” védőbevonatot kaphat a Mátyás-szoborcsoport 
2015. július 31. – maszol.ro 

Úgynevezett antigraffiti védőbevonatot kaphat a kolozsvári Mátyás-szoborcsoport, amelyet 

a gyanú szerint keddről szerdára virradóan barna festékkel rongáltak meg - nyilatkozta a 

Kolozsvári Rádiónak Nagy Benjámin kőrestaurátor. Az önkormányzat a szakembert bízta 

meg többek között, hogy távolítsa el a vandalizmus nyomait. Nagy Benjámin, aki korábban 

a szoborcsoport kőtalapzatát restaurálta, elmondta: a polgármesteri hivatal részéről 

ígéretet kaptak arra, hogy anyagi keretet biztosítanak az A kategóriás műemlék 

kőfelületének speciális védőbevonatára. A réteg miatt nehezebben tapad meg a felületen 

bármilyen anyag és könnyebben is tisztítható - magyarázta a restaurátor. 

 

A marosvásárhelyiek közel fele még nem hallott az előválasztásról 
2015. július 31. – transindex.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40370
http://itthon.transindex.ro/?hir=40370
http://itthon.transindex.ro/?hir=40373
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/50987-antigraffiti-ved-bevonatot-kaphat-a-matyas-szoborcsoport
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25382
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Nem döntötte el a marosvásárhelyi magyarok zöme, hogy melyik magyar politikusra 

szavazna szívesen a jövő évi előválasztáson – derült ki abból a felmérésből, amelyet a 

Kvantum Research kutatóintézet készített a magyar polgármester-jelölt kiválasztását célzó 

előválasztások kapcsán. A megkérdezettek 47,8%-a mondta azt, hogy nem tudja, ki lenne a 

megfelelő személy a polgármesteri tisztség betöltésére, illetve kit választana az 

előválasztáson induló RMDSZ-es Soós Zoltán, az EMNP-s Portik Vilmos és a civil szférából 

érkező Barabás Miklós közül. Soós a szavazatok 29,3%-át nyerné el, Portik 9,6%-ot, míg 

Barabás 6,1%-ot kapna. 

 

Marosvásárhelyi előválasztás regisztráció nélkül? 
2015. július 31. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Kevesebb akadálya lenne a marosvásárhelyi magyarnyelvűségnek, ha a város 16 év után 

újból magyar polgármestert választana. Több magyar párt és egy civilszervezet is indítana 

jelöltet. Közülük úgy lehetne kiválasztani a mostani román polgármester kihívóját, ha 

előválasztást tartana a marosvásárhelyi magyarság, és azt a jelöltet, ki ezt megnyeri, az 

egész város magyarsága támogatná a jövő évi helyhatósági választáson. A Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) az októberi marosvásárhelyi előválasztással 

kapcsolatosan bejelentette: javasolni fogja, hogy ne kössék regisztrációhoz a magyar 

választók részvételét, így előzetes bejelentkezés nélkül bárki elmehetne szavazni. Brassai 

Zsombor, az RMDSZ Maros megyei elnöke szerint a regisztráció nem tűnik egy hasznos 

feltételnek, idegenkednek tőle a marosvásárhelyiek. 

 

Tanácshatározat a marosvásárhelyi iskolák kétnyelvűsítésére? 
2015. július 31. – Erdély Ma, Kossuth Rádió 

Marosvásárhely utcáin és intézményeiben nem jelenik meg a magyar nyelv, bár a 

kétnyelvűséget törvényes előírások szavatolják. Brassai Zsombor, az RMDSZ megyei 

szervezetének elnöke szerint a frakciója megegyezett arról, hogy az augusztusi helyi 

tanácsülésen határozattervezetet nyújtanak be, ebben kérik az iskolák belső tereinek 

kétnyelvűsítésére vonatkozó törvény alkalmazását. Az elnök reméli a helyzet megoldását, 

mert a város pályázik az Európa kulturális fővárosa címre 2021-ben. A projektet a 

polgármesteri hivatal és a Maros Megyei Tanács a multikulturalitásra alapozza. 

 

Továbbra sem dolgozhat polgármesterként Mezei János 
2015. július 31. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A hatósági felügyelet meghosszabbításáról döntött csütörtökön a Hargita Megyei 

Törvényszék Gyergyószentmiklós város polgármester, Mezei János ügyében. Amennyiben 

a 48 órán belül megfellebbezhető döntés érvényben marad, akkor új alpolgármestert 

választanak a polgármesteri teendőket ellátó Nagy Zoltán alpolgármester tehermentesítése 

érdekében. 
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189902&cim=marosvasarhelyi_elovalasztas_regisztracio_nelkul_audio
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=189906&cim=tanacshatarozat_a_marosvasarhelyi_iskolak_ketnyelvusitesere_audio
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/50985-tovabbra-sem-dolgozhat-polgarmesterkent-mezei-janos
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Megsértődött az Igazi Csíki Sör Csíkszereda alpolgármesterére 
2015. július 31. – maszol.ro, Krónika 

Közleményben értesíti az Igazi Csíki Sör a fogyasztókat, hogy „nem lehet jelen” a 

csütörtökön megkezdődött Csíkszeredai Városnapokon. A számon kérő közlemény a  

„zászlóbontó” politikusokat okolja a kialakult helyzetért. Az Igazi Csíki Sör 

visszavonulásának oka az, hogy a "Heineken nyomására a városvezetés kiszorította 

cégüket a városközpontból, és olyan periférikus helyet kínált a termék bemutatására és 

értékesítésére, ami nagyon kedvezőtlen lett volna a cég és a fogyasztók számára". A 

közleményben emlékeztetnek arra, hogy a városnapok fő támogatója a rivális, a Ciuc 

terméket forgalmazó Heineken, ezért bejelentik: „NEM” vesznek rész a vásáron. 

 

Nincs látszatja a hagyományos utcanevek megjelenítéséről szóló 
határozatnak 
2015. július 31. – szekelyhon.ro, Krónika 

Egyelőre csend honol az RMDSZ által szorgalmazott és nagyrészt a román politikusok által 

is megszavazott hagyományos utcanevekre vonatkozó tájékoztató táblák kifüggesztését 

engedélyező határozat körül. A feliratok még nem jelentek meg, és peres ügyek sem 

kerültek a törvényszéki vakáció előtti időszakban a közigazgatási bíróság napirendjére. 

Pedig az önkormányzati határozat napokig – teljesen más okból – a szélsőséges román 

sajtó valamint a CEMO kereszttűzében állt. A civilek szerint a mindössze harminc tábla 

kifüggesztéséről szóló döntés nem eredmény, és még jóindulattal sem lehet hatékony 

politikai érdekérvényesítésnek nevezni. 

 

Soltész Miklós Gyimesközéplokon 
2015. július 31. – szekelyhon.ro, MTI, Erdély Ma 

A hithez, szülőföldhöz és a közösséghez való ragaszkodásra biztatta a fiatalokat pénteken 

Gyimesközéplokon, a II. Köz-Ép-Pont erdélyi lutheránus ifjúsági találkozó zárónapján 

mondott köszöntőjében Soltész Miklós, az Emmi egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára. A zárónap másik vendége, Kovács Péter, a Romániai 

Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) ügyvezető elnöke arra bátorította a lutheránus 

fiatalokat, vegyenek részt a közéletben, építsék és tartsák össze közösségeiket, és 

biztosítsanak találkozási lehetőséget a szórványban élő fiatalok számára is, mert azzal 

fontos lépést tehetnek az asszimiláció megfékezése érdekében. 

 

Borbély László a hagyományos helyi mesterségek életben tartását 
szorgalmazta 
2015. augusztus 2. – maszol.ro 

Borbély László, az RMDSZ Maros megyei parlamenti képviselője szombaton délelőtt a 

Nyárádszeredai Napok keretén belül megszervezett helyi termékvásár megnyitóján vett 

részt, a délutáni órákban pedig, a Kisküküllőmenti Társulás szervezésében, az 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/50998-megsert-dott-az-igazi-csiki-sor-csikszereda-alpolgarmesterere
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nincs-latszatja-a-hagyomanyos-utcanevek-megjeleniteserol-szolo-hatarozatnak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/marosszek/nincs-latszatja-a-hagyomanyos-utcanevek-megjeleniteserol-szolo-hatarozatnak
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/soltesz-miklos-gyimeskozeplokon
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51024-borbely-laszlo-a-hagyomanyos-helyi-mestersegek-eletben-tartasat-szorgalmazta
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/51024-borbely-laszlo-a-hagyomanyos-helyi-mestersegek-eletben-tartasat-szorgalmazta
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erdőszentgyörgyi termékvásárt látogatta meg. „Nagy megtiszteltetés számomra, hogy 

ezeknek a vásároknak a fejlődését évről-évre figyelemmel kísérhetem. Azt gondolom, 

nagyon fontos, hogy a tömbmagyarság lakta térségek össze tudjanak fogni, hiszen együtt 

erősebbek, tehetségesebbek vagyunk, hatékonyabban ki tudjuk aknázni a helyi 

lehetőségeket” – fogalmazott Borbély László az erdőszentgyörgyi vásár megnyitóján. 

 

Kopjafafalut avattak Bözödújfaluban 
2015. augusztus 2. – maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro, Krónika 

Minden egykori ház és annak lakói, a művelődési otthon, a templomok, az utcák és azok 

kanyarulatai is ott állnak a kopjafafaluban, amelyet szombaton avattak az elárasztott 

Bözödújfalu helyén, miközben arra a közösségre emlékeztek, amely szétszóródott, 

megszűnt, áldozatává vált a falurombolásnak. A közel 200 kopjafát erdélyiek, 

magyarországiak és felvidékiek faragták, határokon átnyúló összefogással. Valamennyi 

más, két hasonló kopjafa nincsen, mindegyik tartalmazza az általa jelképezett ház 

házszámát és lakóinak nevét. Végig lehet sétálni közöttük, mint egykor a valódi utcákon, 

meg lehet állni a templom előtt, vagy időzni a művelődési otthonnál. 

 

Eladják az Ady-központot 
2015. augusztus 2. – Bihari Napló 

A nagyváradi önkormányzat eladja az Ady-központként ismert váradi 

ingatlankomplexumot, melyet a Léda házért cserébe kapott meg a Mecénás Alapítványtól. 

A Codrilor utca 3. szám alatti, 10 ezer négyzetméternyi telken egy konferenciaközpont, és 

egy hotelnek épülő félkész ingatlan található. A város nyílt árverésen fogja eladni az 

ingatlant, az érdeklődők augusztus 26-án délelőtt tíz óráig nyújthatják be zárt borítékban 

az árverésen való részvételre feljogosító dokumentációt. 

 

Megünnepelték a várost 
2015. augusztus 2. – Krónika 

Csak az nem talált magának való programot a hétvégi csíkszeredai városnapokon, aki nem 

akart: a három és fél napos rendezvénysorozat alatt többtucatnyi különálló rendezvény 

közül választhattak a csíkiak. A város ünnepére a környékbeli településekről is több százan 

voltak kiváncsiak. 

 

Inscop: A románok közel 70 százaléka szeretné Moldova bekebelezését 
2015. augusztus 2. – Krónika 

A romániai polgárok 67,9 százaléka támogatja, hogy Románia egyesüljon Moldovával 

2018-ig, Románia és Erdély egyesülésének századik évfordulójáig – derül ki egy, az Inscop 

közvélemény-kutató által pénteken nyilvánosságra hozott felmérésből. A kutatás szerint 

csupán 14,8 százalék nyilatkozott úgy, hogy nem támogatja Moldova Románia általi 

bekebelezését. 67,8 százalék úgy válaszolt: meg kellene könnyíteni a román 
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http://www.kronika.ro/szines/megunnepeltek-a-varost
http://www.kronika.ro/belfold/inscop-a-romanok-kozel-70-szazaleka-szeretne-moldova-bekebelezeset
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állampolgárság megadását a moldovaiaknak – mint ismeretes, ez most is meglehetősen 

egyszerű procedúra, a magyar könnyített honosításhoz hasonlóan itt is csupán a román 

állampolgársággal rendelkező felmenők létét kell bizonyítani –, ugyanakkor 56,3 százalék 

úgy vélekedik, hogy Románia elegendő mértékű támogatást nyújt Moldovának az ország 

európai uniós integrációjához. 

 

Diaconescu: regionalizációt, de nem „etnikai alapon!”  
2015. augusztus 3. – Krónika 

 Románia számára óriási nyereség lenne a regionalizáció, de nem etnikai alapon – 

jelentette ki szombaton egy temesvári lakossági fórumon Cristian Diaconescu, a Traian 

Băsescu volt államfőhöz közel álló Népi Mozgalom Alapítvány elnöke. A volt 

külügyminiszter szerint nyolc vagy tíz régiót kellene kialakítani, de az „etnikai alapnak” 

nincs keresnivalója a szempontok között. Úgy vélte, a regionalizáció éppen azért akadt el, 

mert az RMDSZ az etnikai vonzatokat erőltette. Szerinte a régiók kialakításakor csakis 

gazdasági szempontokat kellene figyelembe venni. 

 

 

Augusztusban érkeznek Bősre az első migránsok a traiskircheni táborból 
2015. július 31. – MTI, bumm.sk 

Augusztusban érkezik meg a bősi menekülttáborba az ausztriai Traiskirchenből azoknak 

az illegális bevándorlóknak az első csoportja, akiknek ideiglenes szlovákiai elhelyezéséről 

közel két hete írt alá megállapodást a szlovák és az osztrák belügyminiszter. Az első 250 fős 

csoport augusztusban érkezik Bősre, a fennmaradó 250 migránst pedig szeptemberben 

helyezik át. 

 

Befejeződtek a Cserkészszövetség idei vezetőképző táborai 
2015. július 31. – Felvidék Ma, hirek.sk 

Csütörtök délben befejeződtek a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség idei vezetőképző 

táborai. Tizenegy napon keresztül összesen 162 cserkész tartózkodott a lévai járásbeli 

Palást község közelében, hogy megtanulják mindazt, amire szükségük van ahhoz, hogy 

évközben megfelelően tudják vezetni a tőlük fiatalabb cserkészeket. 

 

Uniós támogatás kisebbségi programokra 
2015. július 31. – hirek.sk 

Az Európai Parlamentben folyamatban van a 2016-os uniós költségvetés módosítása. 

Ennek keretén belül a LIBE (Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi) szakbizottság tagjai is 

javasolhattak a szakbizottság portfóliójába tartozó projekteket. A tervek szerint a 

„Sokszínű Európa” c. projektre 2 millió eurót lehetne lehívni, többek között a különféle 

kisebbségi programok finanszírozára is - tudatta Csáky Pál közleményében. 
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http://www.bumm.sk/regio/2015/07/31/augusztusban-erkeznek-bosre-az-elso-migransok-a-traiskircheni-taborbol
http://www.felvidek.ma/felvidek/ifjusag/55290-befejezodtek-a-szlovakiai-magyar-cserkeszszovetseg-idei-vezetokepzo-taborai
http://www.hirek.sk/belfold/20150731142844/Unios-tamogatas-kisebbsegi-programokra.html
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MKP: a bősiek döntöttek, a kormány fogadja el ezt a döntést 
2015. augusztus 3. – Felvidék Ma 

Berényi József, a Magyar Közösség Pártja elnöke a migrációs ügy miatt levélben fordult 

Robert Kaliňák belügyminiszterhez, és garanciákat kért Bős számára a menekültek ottani 

elhelyezése kapcsán. A bősiek demokratikus módon döntöttek, nem kívánják 

településükön a menekültek elhelyezését, és ezt a kormánynak figyelembe kellene vennie. 

Az MKP álláspontja szerint Szlovákiában van más lehetőség is, mint hogy vízi erőmű mellé 

helyezzen el 500 fős menekülttábort. Az MKP felszólítja a belügyminisztert, hogy vegye 

figyelembe a népakaratot. 

 

Névtábla került a zombori református templom falára 
2015. augusztus 2. – Vajdaság Ma 

Fennállásának 195. évfordulóját ünnepli idén a zombori református gyülekezet. Ebből az 

alkalomból, valamint a 25 éve elhunyt Békássy Zoltán esperes és az ő szolgálatát halála 

után tíz évig folytató fia, a hat éve elhunyt Békássy Albert emlékére névtáblát avattak a 

gyülekezet fogyatkozása ellenére látogatott templom utcai homlokzatán. Az utolsó helyben 

lakó állandó lelkészi szolgálattevő halálát követően többször is betörtek a hét éve felújított, 

belvárosban elhelyezkedő templomba. Legutóbb elloptak több értéktárgyat, letörték a 

nyílászárókról a kilincseket, szétzúzták a mosdó berendezését és kitépték a toronyból a 

harangokat kondító rézdrótokat. Békássy Albertnek és a maroknyi gyülekezet néhány 

áldozatvállaló tagjának köszönhetően újra szólnak a harangok, költői fogalmazással élve: 

hogy hívogassák az élőket és elsirassák a halottakat 

  

Pásztor István: A magyar határzár hasznos lehet Szerbia számára 
2015. augusztus 2. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Vajdasági RTV 

A Magyarország által a szerb-magyar határra tervezett kerítés hasznos lehet Szerbia 

számára, mert ha a migránsok itt nem tudnak továbbhaladni, más útvonalat fognak 

választani – jelentette ki Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) és a 

tartományi parlament elnöke. Pásztor a Politika belgrádi napilapnak adott interjújában 

úgy értékelt, hogy egy hatalmas problémával nézünk szembe: tömeges illegális 

határátlépéssel, ezt a jelenséget pedig globális szereplők váltották ki, mi és az egész Európa 

pedig csak túszai vagyunk ennek a helyzetnek. 

  

Nagyobb támogatás a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyeknek 
2015. augusztus 2. – Pannon RTV 

A jövő évtől duplájára emelkedik a külhonban szolgálatot teljesítő egyházi személyek 

támogatása – jelentette be Soltész Miklós, a magyar Emberi Erőforrások Minisztériuma 

egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára vasárnap az 

Fe
lv

id
é

k
 

V
a

jd
a

sá
g
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18916/Nevtabla-kerult-a-zombori-reformatus-templom-falara.html
http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/18914/Pasztor-Istvan-A-magyar-hatarzar-hasznos-lehet-Szerbia-szamara.html
http://pannonrtv.com/web/?p=219732
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erdélyi Máriaradnán. Azok az egyházi személyek, akik a különböző egyházakban 

szolgálnak, a hit megőrzése mellett a magyarság megőrzése érdekében is sokat tehetnek, és 

ez is a nemzetpolitikánk része – magyarázta a támogatás rendeltetését Soltész Miklós. 

Elmondta: a kormány, illetve az Országgyűlés döntése alapján az eddigi 210 millió 

forintról 420 millió forintra növekszik a délvidéki, erdélyi-partiumi, kárpátaljai és 

felvidéki egyházi személyek támogatása.  

  

Tamásfalva – szórványlétben sorozat 
2015. augusztus 2. – Magyar Szó 

Van néhány vajdasági magyarlakta település, amelyre ha elindulunk Újvidékről, azt 

mondjuk, hogy megyünk a világ végére, vagy az isten háta mögé. Tamásfalva ezek közé a 

települések közé tartozik. Az elmúlt harmincöt év alatt többször is jártam a faluban. 

Mindig kedves, nyílt, vidám emberekre találtam. Ezúttal volt bennem egy kis szorongás, 

vajon hogyan fogadnak, élnek-e még a valamikori riportalanyaim. Elhagyva Magyarittabét, 

Szerbittabét, egy hosszú, keskeny aszfaltúton poroszkálunk tovább. Emlékszem, annak 

idején, ősz végén, tél elején kökényt szedtünk az út menti bokrokról. Porosak voltak a 

levelek, a bogyók, mert akkor még aszfaltút sem volt. 

  

Hármas Találkozó Bezdánban 
2015. augusztus 2. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Vajdasági RTV 

Tizenegyedik alkalommal szervezték meg Bezdánban a Hármas Találkozót, a határ menti 

régió egész napos népünnepélyét. A szombati rendezvényre a helyi Pulzus Civil Szervezet a 

szerbiaiak mellett Magyarországról és Horvátországból hívott résztvevőket. 

Hagyományápoló csoportok, kézművesek, civil szervezetek, konyhaművészek mutatkoztak 

be a nyugat-bácskai településen. A szokásos délutáni, határon átívelő folklórprogramot 

este könnyűzenei program követte. 

 

Három község-közösségre osztanák fel a Beregszászi járást 
2015. július 31. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Nyilvánosságra hozták Kárpátalja hromadákra való felosztásának tervezetét. Amennyiben 

a megyei tanács elfogadja a projektet, a Beregszászi járást három község-közösségre 

osztják fel Beregszász, Bátyú és Nagybereg központtal – adta hírül a zakarpattya.net.ua 

július 28-án. A Beregszászi község-közösséghez Gut, Gát, Beregdéda, Nagybégány, 

Makkosjánosi, Beregszász, Asztély, Macsola, Tiszacsoma, Badaló, Mezőgecse, Nagybakta, 

Nagymuzsaly, Nagyborzsova, Mezővári és Halábor községi tanácsai tartoznának. A Bátyúi 

hromada Csongor, Szernye, Bátyú, Nagybakos, Bótrágy, Rafajnaújfalu, Zápszony, 

Beregsom, Mezőkaszony és Csonkapapi községi tanácsait foglalná magába. Míg a 

Nagyberegi község-közösséghez Beregújfalu, Alsóremete, Nagybereg, Kígyós, Kovászó, 

Bene, Sárosoroszi és Csetfalva községi tanácsát sorolnák. 
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Behívókat kézbesítenek az ukrán-magyar határátkelőkön 
2015. augusztus 1. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

A Beregszászi Hadkiegészítő Parancsnokság munkatársai a határőrökkel közösen katonai 

behívókat kézbesítenek az országból kiutazó hadköteles ukrán állampolgároknak az 

Asztély és Beregsurány közötti ukrán–magyar határállomás sorompója előtt – adta hírül 

az ua-reporter hírportál július 30-án .– Katonai behívókkal egészségi alkalmassági 

vizsgálatra hívjuk a mozgósítás alá eső férfiakat. Azt, hogy az érintett személy hadköteles 

korú-e vagy sem, szemre állapítjuk meg. Amíg a határőrök ellenőrzik a dokumentumait, 

addig mi kiállítjuk a behívót– mondta el a hadkiegészítő parancsnokság munkatársa. 

Eddig már több tucat behívót kézbesítettek. 

  

Nem kell átvenni a behívót, amennyiben törvénytelenül kívánják átadni azt 
2015. augusztus 2. – karpatalja.ma, karpatinfo.net 

Az elhúzódó ukrán válság fokozatosan felemészti az országot, értelmetlen 

emberáldozatokat követel és bizonytalanságot szül a lakosság körében. A Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) célja, hogy védje a helyi magyarság érdekeit, hogy 

elősegítse megmaradásukat a kilátástalannak tűnő helyzetben is. Legutóbbi, az ukrán 

helyzettel kapcsolatos külföldi felszólalásáról, az ország helyzetéről és a behívók 

szabálytalan átadásának miértjeiről kérdeztük Brenzovics Lászlót, a szövetség elnökét. 

Brenzovics László hangsúlyozta: a hatályos törvények szerint a behívókat csak a 

katonaköteles lakhelyén vagy a munkahelyén lehet átadni. Az utakon, közlekedési 

eszközökön nem. Tehát a hatóság törvénytelenül jár el, ami ellen a KMKSZ tiltakozott. Az 

állampolgárnak nem kell átvennie a behívót, és nem kell aláírnia semmilyen papírt abban 

az esetben, hogyha azt nem a törvénynek megfelelő módon kívánják átadni neki. 

  

„Nyitottságot és lelkesedést várunk a kárpátaljai hallgatóktól” 
2015. augusztus 2. – karpatalja.ma 

A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája (HÖOK) a magyarországi 

felsőoktatási intézmények hallgatói önkormányzatainak demokratikus alapú 

érdekképviseleti civil szervezete. Az anyaországi intézmények érdekképviselete mellett a 

külhoni magyar – ezen belül a kárpátaljai – felsőoktatási intézmények hallgatói jogainak 

érvényesítését is célul tűzte ki a képződmény. A szervezet munkájáról, a beregszászi 

főiskolához fűződő terveiről Veres Mártont, a HÖOK elnöki megbízottját kérdeztük. A 

szervezet képviselői kiemelték: fő céljuk, hogy a kárpátaljai magyar friss diplomások ne 

menjenek el Nyugat-Európába mosogatni jobb pénzért, hanem megpróbáljunk olyan 

körülményeket biztosítani nekik és olyan minőségű személyes kapcsolatokat kialakítani 

velük, amiért értelmet nyerhet az itthon maradás.  

 

Vigyázó szemek – Az ukrán válság magyar kulcsfigurái 
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http://mno.hu/magyar_nemzet_magazin/vigyazo-szemek-1298007
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2015. augusztus 1. – Buzna Viktor – Magyar Nemzet 

Radikális, korántsem konfliktusoktól mentes átalakuláson megy keresztül az ukrán állam. 

A belháború ugyanis még véget sem ért, a kijevi kormány már neki is látott a nyugati 

minták mentén diktált reformok végrehajtásának. S miközben Ukrajna útját a 

nagyhatalmak vigyázó szemei kísérik, a folyamat hátterében magyar szakemberek is fontos 

pozícióból alakítják. A washingtoni fejlesztési ügynökség egy korábbi munkatársával, 

valamint az Európai Unió misszióvezetőjével beszélgettünk keleti szomszédunk és a 

nyugati hatalmak kapcsolatáról. 

  

Nevetlenfalun segít a Hunbaba családi vállalkozás 
2015. augusztus 2. – Kárpátalja 

A hagyományos magyar mintakincsből táplálkozó babahordozókat gyártó családi 

vállalkozás, a Hunbaba mozgalmat indított a kárpátaljai Nevetlenfalu középiskolájának 

eddig nem létező, de a támogatási akció sikere esetén szeptemberre, azaz a tanévkezdésre 

elkészülő magyar nyelv és irodalom szaktantermének kialakítása céljából. A leendő 

szaktanterem a magyar nyelv és kultúra szépségeinek megőrzését, nemzeti értékeink jövő 

nemzedéknek átadását fogja szolgálni. 

 

Hazaérkeztek a BMKE táborozói 
2015. július 31. - Volksgruppen 

Rengeteg új élménnyel és magyar tudással gazdagodva tértek haza a Burgenlandi Magyar 

Kultúregyesület balatoni táborából a burgenlandi gyerekek. A július 21.-30. között 

Balatonszemesen megrendezett nyelvi táborban 17 diák vett részt. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 
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