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Magyar politikusok Bukarest gesztusairól 
2015. augusztus 12. – Krónika, Erdély Ma, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Napi Gazdaság 

Az erdélyi magyar pártok egyöntetűen elítélik a román külügyminisztérium, illetve Victor 

Ponta reakcióját Zákonyi Botond bukaresti magyar nagykövet nyilatkozataira. Markó Béla, 

az RMDSZ szenátusi frakcióvezetője, volt szövetségi elnök az RFI rádiónak nyilatkozva úgy 

vélekedett: a román külügyminisztérium nem járt el helyesen, a mostani feszültség pedig a 

90-es éveket idézi fel benne. Úgy vélte, az ukrajnai helyzet, illetve a bevándorlók miatt sem 

Magyarországnak, sem Romániának nem érdeke a konfliktus. „Egy ilyen időszakban nem 

kellene mesterségesen konfliktushelyzetet teremteni. A román külügyminisztériumnak 

nincs igaza, amikor minden, a romániai magyarokkal kapcsolatos véleményt elutasít” – 

szögezte le a politikus. Hozzátette: nincs hivatalos párbeszéd Magyarország és Románia 

között, pedig mindkét ország érdeke lenne az együttműködés. 

 

Ponta fokozza a konfliktust 
2015. augusztus 12. – Krónika 

Ismét megszólalt a Zákonyi Botond bukaresti magyar nagykövet nyilatkozatai nyomán 

kirobbant magyar–román diplomáciai konfliktusban Victor Ponta. A román 

miniszterelnök ezúttal Facebook-bejegyzésben ismételte meg korábbi kijelentését, 

miszerint provokációnak tartja a diplomata kijelentéseit, amelyekben felrója Romániának 

a kisebbségi jogok szavatolása és a közös infrastrukturális fejlesztések terén meglévõ 

mulasztásait. Miután a miniszterelnök bejegyzésével megadta az alaphangot, az azt követõ 

hozzászólásokban elszabadultak a magyarellenes indulatok: bár néhányan normális 

hangnemben is megszólaltak, a többség soviniszta, durván magyargyûlölõ hangnemben 

szólt hozzá Ponta írásához. 

 

A magyar közösség szociális helyzetéről tájékozódott Czibere Károly 
Kárpátalján 
2015. augusztus 12. – MTI, karpatinfo.net 

A magyar kormány soha nem fogja magára hagyni a kárpátaljai magyar közösséget a 

nehézségeivel, mindig vele lesz, amikor bajban van – jelentette ki szerdán Beregszászon 

Czibere Károly, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára, amikor részt vett a város ingyenkonyhájának 

kenyérosztásán. Czibere Károly, aki egynapos kárpátaljai látogatása során tájékozódott a 

helyi magyarság szociális helyzetéről, Beregszászon megbeszélést folytatott Zán Fábián 

Sándorral, a Kárpátaljai Református Egyházkerület püspökével, Brenzovics Lászlóval, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnökével, az ukrán parlament 

képviselőjével és Babják Zoltánnal, a város polgármesterével. A politikus felkereste a 

másfél hónapja működő beregszászi ingyenkonyhát, és részt vett a református egyház által 

szervezett kenyérosztáson. 

  

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

http://www.kronika.ro/belfold/magyar-politikusok-bukarest-gesztusairol
http://www.kronika.ro/belfold/ponta-fokozza-a-konfliktust
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/magyar-kozosseg-szocialis-helyzeterol-tajekozodott-czibere-karoly-karpataljan
http://www.karpatinfo.net/cikk/belfold/magyar-kozosseg-szocialis-helyzeterol-tajekozodott-czibere-karoly-karpataljan


 

 

 

 

 

 
3 

 

„A napi politika diktálja Romániában a magyarellenes retorikát” 
2015. augusztus 12. – Krónika, Erdély Ma 

A napi politika diktálja Romániában a magyarellenes retorikát a budapesti Külügyi és 

Külgazdasági Intézet vezető kutatója szerint. Barabás T. Jánost a hét elején kirobbant 

román–magyar konfliktus kapcsán szólaltatta meg a Napi Gazdaság. „Most például arról 

van szó, hogy Victor Ponta ellen ügyészségi eljárás indult két korrupciós ügyben. A 

parlament megakadályozta, hogy eljárás induljon ellene, de a román politika központjában 

most a korrupcióellenes küzdelem áll. Amikor a román kormányfő nem tud 

korrupcióellenes ügyekben fellépni a nyilvánosság előtt, mert hiteltelen, marad neki a 

nacionalizmus” – mondta a szakértő a napilapnak. Barabás T. János szerint a román 

közvélemény egyre kevésbé fogékony a magyarellenességre, ma már nemigen lehet 

magyarellenes szólamokkal politikai karriert csinálni.  

 

Párbeszéd nincs, csak csörte a román és a magyar külügy között 
2015. augusztus 12. – transindex.ro 

Egy diplomáciai kérdésekben jártas, azonban nevét elhallgatni kívánó forrás szerint az, 

hogy ekkora ügy lehetett a nagykövet interjújából, annak köszönhető, hogy ez az időszak 

meglehetősen hírszegény, ezért mindenkinek jól jön, hogy van téma, illetve az is tény, 

hogyha valamelyik politikus nyilatkozik ebben a kényesebb témában, akkor rögtön 

lehozzák a médiaorgánumok. Szerinte nincs abban semmi rendkívüli, ha behívnak egy 

nagykövetet, és válaszul behívják a másik fél nagykövetét, mert "a diplomáciában az a cél, 

hogy kiegyenlítődés legyen". Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy feltehetőleg 

éppen Bogdan Aurescu jelenlegi román külügyminiszter személyéhez köthető a 

keményvonalas román álláspont sorozatos megjelenése. 

 

Saját magát próbálja menteni Ponta a magyar kormány bírálatával? 
2015. augusztus 12. – Erdély Ma, MTI, maszol.ro 

Az erdélyi magyar sajtóban közölt véleménycikkek csaknem egybecsengő következtetése 

szerint belpolitikai okai vannak annak, hogy Victor Ponta román kormányfő élesen bírálta 

a magyar kormányt egy hétfői tévéinterjúban. A lapok szerint a miniszterelnök 

magyarellenes érzelmek szításával próbálja visszaállítani a korrupciós vádak miatt 

meggyengült tekintélyét. 

 

Ponta vesszőfutása 
2015. augusztus 13. – Kristály Lehel – Magyar Hírlap 

Az a Victor Ponta, akinek a kezén bármelyik pillanatban kattanhat a bilincs, fogta magát, 

és nekiállt összeeszkábálni a sufniban egy kisebbfajta román–magyar incidenst. 

Megrögzött szerencsejátékosok az ilyen pillanatokat szokták úgy leírni, hogy tizenkilencre 
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lapot húz az ember. Amikor már alig van esélye jól kijönni elbaltázott kombinációiból, 

amikor a leginkább már csak veszíthet. Victor Ponta is így viselkedik. Újabb kártyáért 

nyúlt, ráadásul a magyar kártyáért. Mert ha bejön a számítása, akkor valóban volna mit 

nyernie. Például egy kulcsot, az imént említett bilincsekhez. 

 

A Kovászna megyei fogyasztóvédelem szerint nem a SIC matricákért 
bírságoltak 
2015. augusztus 12. – transindex.ro, MTI, mno.hu 

Nem a SIC-matricákért bírságoltak, de akiknél ilyent láttak az autón, azt felszólították, 

hogy térjen vissza a törvényesség keretei közé - mondta Mircea Diacon, a Kovászna megyei 

fogyasztóvédelmi hivatal vezetője az MTI-nek. Hozzátette, a taxistörvény értelmében a 

taxisok csak a városházán is bejelentett reklámszerződés alapján ragaszthatnak öntapadós 

reklámokat a gépkocsijukra. Kijelentette, nem tudja, hogy a SIC-felirat reklám-e, de 

„valami, amit felragasztottak”, és erre is vonatkozik a törvény. 

 

Mibe kerül Biró jelölése – Újabb be nem tartott ígéret? 
2015. augusztus 12. – Erdély Ma 

Mibe kerülhet a Magyar Polgári Pártnak (MPP) az, hogy Biró Zsolt pártelnök az RMDSZ 

parlamenti választási listáján indulhasson? Kulcsár-Terza József megyei elnök szerint 

„korai erről még beszélni”, de nem ördögtől való az ötlet, hiszen hasonló tárgyalások már 

2008-ban is voltak. „Az MPP mindig is azt mondta, hogy az önkormányzati választások 

eredményeiből kiindulva a parlamenti választásokra egy „nemzeti válogatottat” kell 

felállítani, hogy minél reprezentatívabb legyen a képviselet” – érvelt Kulcsár-Terza. 

 

Kidobták a magyar keresztet Sósmezőn 
2015. augusztus 13. – Háromszék, Erdély Ma 

A sósmezői temető kerítésén kívül találtuk tegnap azt a fakeresztet, amelyet a magyar 

parcella szélén az 1917. augusztus 11-én Sósmezőn hősi halált halt vitéz Kovács József 

leszármazottjai nemrég állítottak a hős katona emlékére. A kereszten kis nemzetiszínű 

szalag emlékeztetett arra, hogy abban a parcellában magyar hősök nyugszanak. Az 

emlékjelt pár nappal ezelőtt ismeretlen tettesek kiásták és a kidobták – tudta meg a 

Háromszék napilap. 

 

Katonákat vezényelhetnek Bősre 
2015. augusztus 12. – ujszo.com 

Továbbra sincs hír arról, mikor érkeznek a migránsok a bősi befogadótáborba, amelyet a 

Szlovák Műszaki Egyetem épületegyüttesében alakítottak ki. A belügyminisztérium 

korábban úgy tájékoztatott, augusztusban szállítják az első menekülteket, egyelőre üres a Fe
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tábor. Fenes Iván, Bős polgármestere az Új Szónak elmondta, az augusztus elejei 

referendum óta sem változott a hivatalok hozzáállása, mintha ignorálnák a községet. „Nem 

hívnak, nem keres bennünket senki, csak a sajtó. Ahonnan megtudhatnánk valamit, onnan 

nem tájékoztatnak” – panaszkodik a község polgármestere. 

 

Stanislav Mičev szobrot avatna IV. Bélának Besztercebányán 
2015. augusztus 12. – Felvidék Ma 

A Szlovák Nemzeti felkelés Múzeumának igazgatója szobrot akar állíttatni IV. Béla magyar 

királynak, aki 760 évvel városi rangot adott a településnek. „Már több éve igyekszem az 

elképzelést megvalósítani, a tervem most végre megértésre lelt az önkormányzatnál is" - 

mondta az MTI-nek. Mičev hozzátette: „Természetesnek tartom, hogy az uralkodónak, aki 

a városi rang odaadományozásával sokat tett Besztercebányáért, szobra legyen a városban. 

A kezdeményezésnek az önkormányzati képviselők és a helyi lakosok körében is nagyon 

pozitív a visszhangja.” 

 

Középiskolai körkép a második iratkozási kör előtt 
2015. augusztus 12. – Pannon RTV 

A magyar tannyelvű középiskolák közül Nagybecskereken a legvonzóbb továbbra is az 

egészségügyi középiskola. Az első iratkozási körben megtelt a 30-as létszámú, általános 

nővéri és ápolói szak. A nagybecskereki Nikola Tesla Elektrotechnikai és Építészeti 

Középiskolában minden évben két magyar osztályt nyitnak. Az idén a diákok a négyéves 

elektrotechnikai szak és a hároméves hő- és hűtéstechnikai berendezés-szerelői szak 

között választhattak. A Nagybecskereki Gimnáziumban tavaly 14 magyar elsős volt, most – 

az első iratkozási körben- 24-en iratkoztak az első osztályba.  

 

5400 támogató aláírást gyűjtött össze a VMSZ 
2015. augusztus 12. – Pannon RTV 

5400 támogató aláírást sikerült összegyűjteni a Vajdasági Magyar Szövetség tagjainak az 

általuk megfogalmazott, a VMSZ Elnökségéhez címzett levélhez. A Vajdasági Magyar 

Szövetség központi irodája szerda délig összesítette a terepi aláírásgyűjtés eredményeit. 

Ezt követően pedig előbb az Intéző Bizottság, majd döntéshozatalra az Elnökség elé 

kerülnek az aláírások. A levélben a VMSZ egyes tagjai azt kérik, hogy a párt azon tagjai, 

akik csatlakoztak a Magyar Mozgalomhoz, azok lépjenek ki a VMSZ-ből. Továbbá, hogy az 

elnökség határolódjon el azoktól a rágalmaktól, amelyek a VMSZ politikáját kisajátítani 

szándékozók szájából elhangzanak az MNT és a VMSZ vonatkozásában. Emellett, ha a 

VMSZ Elnöksége ismeri azokat az okokat, amelyek a mozgalom alapítókat mozgatják, 

azokat tárják a levél írói elé. Az utolsó pontban pedig arra szólítanak fel, hogy a VMSZ 

vigye végbe és valósítsa meg a párt 2015. április 25-én a magyarcsernyei Közgyűlésen 

elhangzott és egyhangúan támogatott négy évre szóló elnöki programtervét. 
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A nyelvhasználat tartományi támogatása 
2015. augusztus 12. – Magyar Szó 

Az Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi 

Titkárság az idén 9,5 millió dinárral támogatta a tartomány területén működő szervekben 

és szervezetekben dolgozók kisebbségi nyelvhasználati képzését, az elektronikus 

ügyintézés fejlesztését, többnyelvű táblák kidolgozását és kihelyezését, illetve többnyelvű 

űrlapok és közérdekű kiadványok nyomtatását. Idén a bezdáni helyi közösség 

eredményesen pályázott többnyelvű, intézményeket jelölő és egyéb közérdekű tartalmú 

táblák elkészítésére és kihelyezésére. A bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskola a 

többnyelvű közösségben folyó elektronikus ügyintézés fejlesztésére nyert tartományi 

támogatást, a zombori Zelenilo kommunális közvállalat pedig a városban hivatalos 

használatban lévő nyelveken kiírt cégtáblákra kapott eszközöket. 

 

Brenzovics László: nem várható a konfliktus kiszélesedése 
2015. augusztus 12. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Nem kell a konfliktus kiszélesedésével számolni Ukrajnában, annak ellenére, hogy az 

elmúlt napokban kiújultak a harcok az ország keleti részén – jelentette ki a Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke szerdán az M1 aktuális csatorna műsorában. 

Brenzovics László, aki tagja az ukrán parlamentnek is, úgy vélekedett, hogy a minszki 

megállapodás óta soha nem volt teljes tűzszünet, mert a harcoló feleket egyik 

parancsnokság sem kontrollálja teljes mértékben. Most is csupán lokális összecsapások 

alakultak ki – tette hozzá. Arra a felvetésre reagálva, amely szerint az ukrán vezérkari 

főnök lehetségesnek nevezte, hogy Oroszország széleskörű és nyílt agressziót követ el 

Ukrajnával szemben, a politikus azt mondta, hogy ennek nincs valószínűsége. 

  

Ukrajna felújítja a gázszállítást Magyarországról 
2015. augusztus 12. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Ukrajna felújítja a reverz földgázszállítást Magyarországról – tudta meg kedden az RBK-

Ukraina üzleti hírügynökség.Makszim Beljavszkij, az Ukrtranszhaz szóvivője közölte, hogy 

augusztusra egy igénybejelentés érkezett 100 ezer köbméter földgáz vásárlására 

Magyarországról. Az ukrán állami gázszállító cég képviselője hozzátette, hogy a gáz 

megvan Magyarországon, de csak akkor szállítanak, ha a számlán is megjelenik az 

ellenérték. A hírügynökség emlékeztetett arra, hogy Ukrajna idén július 15-től csak 

Szlovákiából importált földgázt. 

  

Tárgyaltak a KMKSZ és az UMDSZ vezetői 
2015. augusztus 12. – Kárpátalja 

Kedden megbeszélésre került sor a KMKSZ és az UMDSZ vezetői között, amelyen a 

közelgő helyhatósági választásokon való együttműködés lehetőségeit vitatták meg. A 
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szervezetek nyílt levélben fordultak a Központi Választási Bizottság elnökéhez és más 

közjogi méltóságokhoz a magyar nyelvű szavazólapok ügyében, illetve azzal kapcsolatban, 

hogy a szavazókörzetek kialakításánál vegyék figyelembe a lakosság nemzetiségi 

összetételét. 

 

Fejlesztés és építkezés a cél 
2015. augusztus 12. – Kárpátalja 

Négymillió forint támogatásban részesítette Tiszakeresztúr községi tanácsát a Fejér megyei 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata. A két település közötti partnerségi 

kapcsolat felvételének ötletével nyár elején Dobsa István, helyi önkormányzati képviselő, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Tiszakeresztúri Alapszervezetének elnöke kereste 

fel Dunaújváros Önkormányzatát, s hamarosan pozitív visszajelzést kaptak Cserna Gábor 

polgármester és az önkormányzati testület irányából. A dunaújvárosiak emellett 4 millió 

forint támogatást szavaztak meg Tiszakeresztúr önkormányzata részére. 

 

A fő esemény a kilátótorony megnyitója 
2015. augusztus 12. - Népújság 

Az idei évtől a korábbi hagyományos rendezvényeket is felölelve Vinarium Fesztivál név 

alatt zajlanak augusztus 28-ától szeptember 5-ig Lendván a programok, az 

eseménysorozat a Kultúra és Turizmus Nemzetközi Konferenciával indul Julijana Bizjak 

Mlakar szlovén kulturális miniszter védnökségével. A Bográcsfesztet a Vinarium 

kilátótorony avatása követi, majd a Lendvai Szüret következik. 

 

Hűséggel és küldetésszerűen 
2015. augusztus 12. – Népújság 

Megalakulásának 90. évfordulóját ünnepelte a Kapornaki ÖTE, a Muravidék egyik 

legöregebb önkéntes tűzoltóegyesülete. Az esemény vasárnap a helyi tűzoltóotthon 

udvarán zajlott. A jubileumi rendezvény – amely a községi ünnepek keretében zajlott – a 

tűzoltók felvonulásával vette kezdetét. Az ünnepséget jelenlétével megtisztelte Eőry Ernő, 

a Szlovén Tűzoltószövetség tiszteletbeli elnöke, Kovács András, a Vas Megyei Szent Flórián 

Tűzoltószövetség és a csepregi önkéntes állomány elnöke. Jelen volt továbbá Orban 

Ludvik, Hodos Község polgármestere és Abraham Boris, a községi magyar nemzetiségi 

önkormányzat elnöke is. 

 

Vasárnap kezdődik a Muravidéki Magyar Napok rendezvénysorozat 
2015. augusztus 12. – Muravidéki Magyar Rádió 

Augusztus 16-án, vasárnap veszi kezdetét a Muravidéki Magyar Napok rendezvénysorozat 

Hodoson a Családok Őrségi Találkozójával, majd augusztus 22-én, szombaton fejeződik be 
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http://karpataljalap.net/?q=2015/08/12/fejlesztes-es-epitkezes-cel
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11346-2015-08-12-11-21-11
http://www.nepujsag.net/index.php/muravidek/11356-2015-08-12-11-39-03
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174355000
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a X. Nemzetközi Halászléfőző Versennyel Lendván. A két esemény között, hét közben még 

több magyar jellegű programot szerveznek. 

 

„Visszatekintettek” a tavalyi öregdiák- találkozóra 
2015. augusztus 12. – Huncro.hr 

A HMDK sepsei alapszervezete és a helyi Petőfi Sándor Kultúregyesület által szervezett 

összejövetelen felelevenítették a tavalyi öregdiák-találkozót. Levetítették a 2014-es 

találkozóról készült Visszatekintés című kisfilmet is, melyet Kollár Dénes, az idei 

rendezvény ötletgazdája rendezett. 

 

Hétrétország az Őrségben 
2015. augusztus 12. - Volksgruppen 

Nyitott Porták, koncertek, színházi előadások és sokféle családi program várja a magyar és 

osztrák vendégeket augusztus 15-23. között a Hétrétország fesztiválon az Őrségben. A 

zenei palettát színesíti Palya Bea, Szokolay Dongó Balázs, az Európa Kiadó, Ripoff 

Raskolnikov, a Makám zenekar, Ferenczi György és a Rackajam és sokan mások. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/6467-2015-08-12-10-24-14
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2726125/
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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.atv.hu/
http://www.blikk.hu/
http://www.karpatinfo.net/
http://www.borsonline.hu/
http://www.felvidek.ma/
http://www.karpataljalap.net/
http://www.dunatv.hu/
http://www.hirado.hu/
http://www.hirszerzo.hu/
http://www.hirtv.hu/
http://www.hvg.hu/
http://www.index.hu/
http://www.kitekinto.hu/
http://www.magyarhirlap.hu/
http://www.mno.hu/
http://www.mti.hu/
http://www.nepszava.hu/
http://www.nol.hu/
http://www.origo.hu/
http://www.erdely.ma/
http://www.magyarszo.com/
http://www.hmdk.hr/
http://www.transindex.ro/
http://www.pannonrtv.com/
http://www.huncro.hr/
http://www.kronika.ro/
http://www.vajdasagma.info/
http://www.maszol.ro/
http://www.nyugatijelen.ro/
http://www.szekelyhon.ro/

