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A Petőfi Sándor-program célja a szórványmagyarság identitásának erősítése 
2015. augusztus 4. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Kárpátalja 
A Kárpát-medencei szórványmagyarságot segítő Petőfi Sándor-program célja, hogy 
erősítse a közösségek identitását és segítse a fiatalokat, akik a magyar kultúrához, 
nyelvhez, történelemhez akarnak kapcsolódni - mondta a Miniszterelnökség 
nemzetpolitikáért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán kedd reggel. Potápi Árpád 
János közölte: a program augusztus közepén indul, a szórványmagyarsághoz kiutazó ötven 
fiatal - köztük 18 nem anyaországi ösztöndíjas - egyhetes képzése hétfőn kezdődött. A 
fiatalok a képzés során általános nemzetpolitikai ismertetőt kapnak. Megismertetik őket a 
magyar közösségek jelenlegi társadalmi, gazdasági és politikai életével, és általános 
kulturális áttekintést kapnak a magyarságról - magyarázta az államtitkár. 
 

Diákcsíny áldozata lett az újszentesi Petőfi-emlékmű 
2015. augusztus 4. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, hirado.hu, Bihari 
Napló, Nyugati Jelen 
Nem magyarellenes cselekedet, hanem véletlen baleset következményeként rongálódott 
meg az újszentesi Petőfi-emlékmű – tájékoztat az RMDSZ. A Temesvárral szomszédos 
Újszentes központi parkjában ismeretlenek a hét végén rongálták meg Petőfi Sándor 1945-
ben állított emlékművét. A helyi sajtóban, valamint közösségi oldalakon közölt fotók 
alapján úgy tűnt, hogy a református templom előtti emlékoszlopról lefeszítették a költő 
arcát idéző, vélhetően műkő domborművet, amely a földre esve darabokra tört. Miklós 
Árpád, a község RMDSZ-es alpolgármestere azonban a térfigyelő kamerák felvételeinek 
megtekintése alapján megállapította, nem magyarellenes cselekedet történt, hanem 
baleset: a parkban futballozó gyerekek labdával találták el az emlékművet, így a költő 
képmását ábrázoló dombormű összetört. 
 

Magyar tagozat a nagyváradi orvosin? 
2015. augusztus 4. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, hirado.hu, 
szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 
Magyar tagozat beindítását fontolgatja a Nagyváradi Tudományegyetem orvosi és 
gyógyszerészeti kara – közölte kedden az Ebihoreanul.ro nagyváradi portál. Florian 
Bodog, az orvosi és gyógyszerészeti kar dékánja a portálnak elmondta: a nagyváradi 
magyar nyelvű orvosképzés elindításában látja annak a lehetőségét, hogy az állami 
egyetem kinőjön a kicsinek számító tanintézetek sorából. A kormányzó Szociáldemokrata 
Párt (PSD) szenátori tisztségét is betöltő dékán úgy vélte, nem ütközne nehézségbe a 
magyar tanerők biztosítása az egyetemen, hiszen az egyetemen jelenleg is tanítanak helyi, 
magyar anyanyelvű tanárok és Magyarországról meghívott tanárok. 

 

 

Nem épül parkolóház a marosvásárhelyi Kultúrpalota mögé 
2015. augusztus 4. – transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

Megszavazta a marosvásárhelyi városi tanács a koncessziós szerződés felbontását hétfőn, 

így nem épül meg az ellenzett többemeletes parkolóház a Kultúrpalota mellett - írta 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/a-petofi-sandor-program-celja-a-szorvanymagyarsag-identitasanak-erositese
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/diakcsiny-aldozata-lett-az-ujszentesi-petofi-emlekmu
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/magyar-tagozat-a-nagyvaradi-orvosin
http://itthon.transindex.ro/?hir=40387
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Facebook-oldalán Soós Zoltán helyi tanácsos. "A parkolóház egyaránt veszélyeztette volna 

a Kultúrpalota épségét, de veszélybe került volna a műemléki Nyugdíjpalota épülete illetve 

az egykori Baross utcai polgárhazák. Kezdeményezésemre a politikum, Kulturális 

Minisztérium illetve a civilek (Demokratikus Vásárhelyért egyesület) összefogása 

győzelmet aratott" - írta Soós. 

 

Ötezer lejbe kerül a Mátyás-szoborcsoport megtisztítása 
2015. augusztus 4. – transindex.ro 

Körülbelül ötezer lejbe kerül a Mátyás-szoborcsoport megtisztítása - mondta Horváth 

Anna kolozsvári alpolgármester a Szabadságnak. A tisztítási munkálatokat hamarosan 

elkezdik. A szoborcsoportot múlt héten ismeretlen tettesek barna festékkel öntötték le. A 

rongálás nem okozott maradandó kárt. 

 

Evenimentul zilei: Orbán revánsot akar venni Trianon miatt 
2015. augusztus 4. – Erdély Ma, MTI 

Vlagyimir Putyin a magyar miniszterelnököt használja fel Európa megosztására egy román 

jobboldali napilap szerint. Az autonómiatörekvések kapcsán a lap azt írja, Putyin célja az, 

hogy Orbánnal polgárháborút robbantasson ki. „Ha van Európában Ciprasznál is feketébb 

bárány, akkor az Orbán Viktor” – szögezte le az Evenimentul Zilei szerzője, „A budapesti 

kis-Putyin etnikai bombát élesít Európa közepén” című cikkében. Az író úgy véli, Orbán 

arrogáns, megalomániás, autoriter személyiség és expanzív nacionalista, akit ugyanúgy a 

revánsvágy fűti, mint mesterét, Vlagyimir Putyint. 

 

Az RMDSZ: mégsem támogatná a Romanu-Vivu emlékművének megépítését 
Marosvásárhelyen 
2015. augusztus 4. – Erdély Ma 

Reagált az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete a Constantin Romanu Vivu-szobor 

felállítása kapcsán őket ért vádakra. Azt írták: a szoborállításról szóló tanácsi határozat az 

RMDSZ-frakció javaslatára azzal a módosítással lett elfogadva, hogy csak akkor kerüljön 

kivitelezésre, miután a többi, már előzőleg elfogadott szobrok (pl. Sütő András szobra) 

kikerülnek a közterekre. Az erről szóló határozat újból a tanács napirendjére kell kerüljön, 

hiszen ki kell egészíteni a dokumentációt egy helyszínrajzzal, művészeti tervvel és a 

személy életrajzával. Amennyiben magyarellenes megnyilvánulásai voltak a szóban forgó 

történelmi személyiségnek, nem támogatjuk a szoborállítást, írták a közleményben. 

 

EMNP: kipakolt a Toró „diktatúrája” elleni felszólalása miatt kizárt Bedő 
Zoltán 
2015. augusztus 4. – maszol.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40389
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http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=190094&cim=az_rmdsz_megsem_tamogatna_a_romanu_vivu_emlekmuvenek_megepiteset_marosvasarhelyen
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/51110-emnp-kipakolt-a-toro-diktaturaja-elleni-felszolalasa-miatt-kizart-bed-zoltan
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Élesen bírálja Toró T. Tibort, az Erdélyi Magyar Néppárt korábbi elnökét, jelenlegi 

alelnökét Bedő Zoltán. A pártból nemrég kizárt sepsiszentgyörgyi néppárti politikus 

diktatórikus vezetésről számolt be a Maszolnak, amelyet több érvvel is alátámasztott. 

 

Hányan tudnak a marosvásárhelyi előválasztásokról? 
2015. augusztus 4. – maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro, Erdély Ma 

Június 20 – július 12. között felmérést készített a marosvásárhelyiek körében a Kvantum 

Research kutatóintézet, amelyben arra voltak kíváncsiak, hányan tudnak a 

marosvásárhelyi előválasztásokról. A felmérésből kiderült, a megkérdezettek közel fele 

nem is hallott róla. Az RMDSZ Maros megyei elöljárói szerint a konzultációk más 

eredményt mutatnak. 

 

Terjedő szimbolikus térfoglalás Marosvásárhelyen 
2015. augusztus 4. – szekelyhon.ro 

Újra fellendülőben a szoborállítási kedv Marosvásárhelyen, egy kulturális egyesület 

„adományozna” szobrota városnak, ezúttal Constantin Romanu Vivuét, írja keddi 

címlapsztorijában a Vásárhelyi Hírlap. A román „forradalmár” személye igencsak vitatott. 

 

Büntetés jár a ceauşescus pólóért 
2015. augusztus 4. – Krónika 

Román történészek erősen vitatják azt a nemrég hatályba lépett törvénymódosítást, amely 

betiltotta a háborús bűnösök, illetve a népirtás vádjával elítéltek kultuszát. Szélsőjobb és -

baloldali aktivisták közölték: készek arra, hogy börtönbe kerüljenek Nicolae Ceauşescu 

vagy az egykori legionáriusok dicsőítéséért. 

 

Kezdődik az EMI-tábor 
2015. augusztus 4. – Krónika, szekelyhon.ro 

A nemzetiségi érdekérvényesítés a legfőbb témaköre a szerdán kezdődő és vasárnapig 

tartó, immár tizenegyedik alkalommal megszervezett EMI-tábornak, amelyre ezúttal is a 

Gyergyószentmiklós melletti 3-as kilométernél található területen kerül sor. A 

rendezvénysorozat nemzetközi meghívottja Marc Gafarot i Monjó katalán képviselő és Iker 

Merodio baszkföldi újságíró, akik a nemzeti régiók önrendelkezéséről beszélnek pénteken, 

augusztus 7-én. Szombat délben Merre visz az utunk az autonómia felé? címmel tartanak 

kerekasztal-beszélgetést, amelynek meghívottja Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács 

(SZNT) elnöke, Kulcsár Terza József, a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke és 

Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnöke. Vona Gábor Jobbik-elnök és 

Szávay István alelnök A magyar megmaradás esélyei és lehetőségei az átalakuló 

Európában című előadását pénteken hallgathatják meg az EMI-tábor résztvevői, a 

kárpátaljai történésekre és az ott élő magyarok helyzetére kíváncsi résztvevőknek pedig 
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Mester András, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség titkárának csütörtöki 

bemutatóját ajánlják a szervezők. 

 

Nem félnek az új politikai versenytárstól 
2015. augusztus 4. – Krónika 

Az erdélyi magyar politikai alakulatok vezetői nem tartanak attól, hogy hamarosan egy új, 

magyarok által alapított regionális párt is versenybe szállhat a voksokért. Míg az RMDSZ 

és a Magyar Polgári Párt (MPP) szerint a bejegyzés előtt álló, magát regionális 

szervezetként meghatározó Demokratikus Erdélyért Párt megjelenését nem kell túl 

komolyan venni, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) szerint örvendeni lehet minden 

olyan szervezet megjelenésének, amely a regionális politikát hozzájuk hasonlóan komolyan 

gondolja. 

 

Normalitás felsőfokon 
2015. augusztus 5. – Bálint Eszter – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „hatalmas piaci résre érzett rá a Nagyváradi Egyetem orvosi 

és gyógyszerészeti karának dékánja, amikor elkezdett azon gondolkodni, hogy jó lenne 

magyar szakot is indítani a Körös-parti oktatási intézményben. Amellett ugyanis, hogy 

itthon tarthatják mindazokat, akik magyarul szeretnék elsajátítani a mesterséget, ám a 

Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem (MOGYE) román vezetőségének az 

elmúlt időben tanúsított magatartása korántsem szimpatikus számukra, így inkább 

valamely magyarországi egyetemre esne a választásuk, a határ közelsége révén egy 

viszonylag kiterjedt magyarországi régió maturandusait is megszólíthatnák ajánlatukkal”. 

 

Magyar nevek a Coca-Cola palackjain 
2015. augusztus 5. – Krónika 

Magyar keresztneveket is lehet olvasni ezentúl a Coca-Cola Romániában forgalmazott 

palackjain – adta hírül az Igen, tessék! mozgalom. A Coca-Cola 2013-ban egyedi kampányt 

indított, a bevált nemzetközi példára alapozva: az ország boltjaiban az üdítőital üvegein az 

ismert márkanév mellett hazai keresztnevek fogadják a vásárlókat. Kezdetben csak román 

keresztnevek jelentek meg a címkéken, de a kétnyelvűséget népszerűsítő Igen, tessék! 

Mozgalom nyilvános közleményben jelezte, hogy felajánlják ingyenes segítségüket a 

vállalatnak a magyar közösség legnépszerűbb keresztneveinek feltüntetéséhez. Bár a 

felajánlott segítséget nem fogadták el, az utóbbi hetekben már magyar nevek is 

szerepelnek a Coca-Cola címkéin, mint például Kinga és Csaba. 

 

Itt is magyarok élnek 

2015. augusztus 5. – Elek Nikolett – Demokrata 

Torockó, az egykori bányászváros ma már népszerű turisztikai célpont, főként azért, mert 

nem csupán gyönyörű helyen fekszik, de Trianon után és a diktatúra idején, sőt a legutóbbi 

években is meg tudta védeni magát. Az Aranyos Panziót működtető Tulit házaspárral az 
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ide látogatókról, a helyi magyarok és románok együttéléséről s az erdélyi magyarság 

jövőképéről is beszélgetett a Demokrata újságírója. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2015. augusztus 5-i számában olvasható) 

 

Krasznahorka várának felújítása a végső szakaszához közeledik 
2015. augusztus 4. – Felvidék Ma 

A krasznahorkai vár felújítása lassan az utolsó, harmadik fázisához érkezik. A vár felújítási 

munkálatai fél évvel a tűzeset után, 2012-ben megkezdődtek. A műemléképület 

jelentősége és fontossága abban is megnyilvánult, hogy nemcsak a hazai lakosság 

támogatta anyagi eszközökkel az újjáépítést, hanem Magyarország lakossága is, s az 

egységes megmozdulás 180 ezer euró összegyűjtését eredményezte. A váron jelenleg a 

rekonstrukciós munkálatok második szakasza zajlik, ez a tetőzet teljes megújulását 

eredményezi majd. 

 

Magyar iskolák is vannak a legjobbnak értékelt tanintézetek sorában 
2015. augusztus 4. – Felvidék Ma 

A Gazdasági és Szociális Reformok Intézete (INEKO) közzétette a legjobbnak értékelt 

szlovákiai iskolák jegyzékét, amelyben több magyar tanítási nyelvű iskola is szerepel. A 

Nagyszombati kerület legjobb öt általános iskolája közt van a csilizradványi Kóczán Mór 

Magyar Tannyelvű Alapiskola és a dunaszerdahelyi Szabó Gyula általános iskola is. A 

gimnáziumok közül a Dunaszerdahelyi Magyar Tanítási Nyelvű Magángimnázium és 

dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Gimnázium is a Nagyszombati kerület 5 legjobb 

gimnáziuma közé került. 

 

Farkas Iván: Kritikus a helyzet, óriási pénzektől esik el az ország 
2015. augusztus 4. – Felvidék Ma 

Egy-kétmilliárd euró lehet az az összeg, amely benn ragadhat Brüsszelben a 2007-13-as 

uniós programozási időszakból a Szlovákiának járó 11,6 milliárdból, véli Farkas Iván. 

Szlovákia a 28 tagország közül az uniós alapok lehívása terén a 26. helyen áll. Farkas Iván, 

az MKP gazdaságpolitikai alelnöke szerint, ha a bennmaradó összegnek csak a töredéke 

érkezne Dél-Szlovákia kistérségeibe, régióiba, nagyon elégedettek lehetnénk. 

 

 

Magyarkanizsa: 2 millió 700 ezer dináros községi támogatás a vállalkozóknak 
2015. augusztus 4. – Vajdaság Ma 

A 3 millió dináros keretösszegű pályázatra 24 projektet adtak be a vállalkozók, s ezekre 

összesen hat és fél millió dinárnyi támogatást kértek. Mivel ezt a pályázati keret nem 
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futotta, a pályázati bizottság most csak 12 projekt támogatását javasolta, amelyeknek így 

valamivel több mint 2 millió 700 ezer dinár támogatást ítélt oda. A nyertesek egyénenként 

150-től 500 ezer dinárig terjedő vissza nem térítendő támogatásban részesülnek.  

  

Szabad férőhelyek a középiskolákban 
2015. augusztus 4. – Magyar Szó 

A középiskolák magyar első osztályainak túlnyomó részében maradt több-kevesebb szabad 

férőhely. A vajdasági magyar nyolcadikosok körében idén is az egészségügyi középiskolák 

bizonyultak a legnépszerűbbnek, mindössze a zombori egészségügyi középiskola 

gyógyszerészeti technikusi szakán maradt még 9 férőhely. Ehhez hasonlóan vonzóak a 

közgazdasági szakok, kivételt képeznek egyik-másik középiskolában az ügyintéző titkári és 

a pénzforgalmi ügyintéző szakokon, amelyeken nem telt be a létszám. A Magyar Szó 

összeállításában látható, hogy hol melyik osztályban hány szabad férőhely maradt. 

  

Magyar osztály maradékon? 
2015. augusztus 4. – Vajdasági RTV 

Több évtizedes kihagyás után újraindul a magyar tannyelvű oktatás Maradékon. Elsőtől 

negyedik osztályig összevont tagozaton folyik majd a tanítás azon magyar gyerekek 

számára, akik most indulnak majd elsőbe, illetve akik eddig a szerb tagozatokra jártak.  

  

Megújul a topolyai Művelődési Ház fénytechnikája 
2015. augusztus 4. – Magyar Szó 

A topolyai Művelődési Ház 2009-ben részben újított a fénytechnikai felszereltségén egy 12 

csatornás digitális fényszabályozó pult beszerzésével, ahhoz viszont, hogy a termei, 

valamint a szabadtéri rendezvényei világosítását korszerűen meg tudják oldani, új 

reflektorok, lámpák, reflektorállványok beszerzésére van szükség. Ilyen jellegű 

beruházásra kulturális intézményünkben az elmúlt húsz évben nem került sor. 

 

 

Kárpátalján teszik elérhetővé elsőként az elektronikus levéltári 
szolgáltatásokat 
2015. augusztus 4. – karpatalja.ma, Kárpátalja 

Tetjana Baranova, az Ukrán Állami Levéltári Szolgálat elnöke hivatalos munkalátogatást 

tett Kárpátalján, mely során bejelentette, hogy az országban elsőként Kárpátalján teszik 

elérhetővé az elektronikus levéltári szolgáltatásokat és az egységes nyilvántartás online 

szolgáltatásait, s így mindenki megtalálhatja majd az interneten a szükséges levéltári 

dokumentumokat  – közölte a transkarpatia.net hírportál. Baranova Mihajlo Miszjukkal, a 

Kárpátalja Megyei Állami Levéltár igazgatójával is találkozott, aki hangsúlyozta, hogy 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-teszik-elerhetove-elsokent-az-elektronikus-leveltari-szolgaltatasokat/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljan-teszik-elerhetove-elsokent-az-elektronikus-leveltari-szolgaltatasokat/
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Budapest Főváros Levéltárának köszönhetően mára több mint nyolcezer kataszteri 

térképet sikerült digitalizálni. 

 

Továbbra is nő a menekültek száma Kárpátalján 
2015. augusztus 4. – Kárpátalja 

Kárpátalja megye területén 4129 ideiglenes menekült tartózkodik – írja a 

goloskarpat.infohírportál. Közülük 295 a Krím félszigetről, 3834 pedig a terrorelhárítási 

művelet területéről telepedett át. A menekültek között 1857 munkaképes személy, 1071 

gyerek és 1201 mozgássérült, valamint nyugdíjas van – közölte a Rendkívüli Helyzetek 

Állami Szolgálatának (DSZNSZ). 

 

Konkretizálódik a Szent István szobor felállítása 
2015. augusztus 4. – Volksgruppen 

A bécsi Europa Club magyar kultúregyesület minden éven rendez koszorúzással 

egybekötött emlékünnepséget Deutsch Altenburgban, ahol a legenda szerint 1028-ban 

építtetett templomot Szent István király. A Club itt a király mellszobrának felállítását 

tervezi. A Club képviselői az elmúlt napokban az egyházi és a műemlékvédelmi hivatal 

képviselőivel együtt mérlegelték a lehetőségeket. A szobor gipszmodellje már elkészült, 

mely Hunyadi László marosvásárhelyi szobrászművész alkotása. 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/08/04/tovabbra-no-menekultek-szama-karpataljan
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2724810/
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet 

munkatársainak közreműködésével készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 

www.dunatv.hu www.bumm.sk www.karpatalja.hu 

www.hirado.hu hirek.sk www.karpatalja.ma 

www.hirszerzo.hu   

www.hirtv.hu   

www.hvg.hu Ausztria Szlovénia 

www.index.hu www.volksgruppen.at www.nepujsag.net 

www.kitekinto.hu  www.rtvslo.si 

www.magyarhirlap.hu   

www.mno.hu   

www.mti.hu   

www.nepszava.hu   

www.nol.hu   

www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  

www.maszol.ro   

www.nyugatijelen.ro   

www.szekelyhon.ro   

www.hhrf.org 

/erdelyinaplo 

  

Hírvivő   

www.reggeliujsag.ro   

www.manna.ro   
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http://www.hirado.hu/
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