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Az SZNT szerint Románia kormánya felelős a román-magyar viszony 
romlásáért 
2015. augusztus 18. – MTI, Transindex.ro, Erdely.ma, Kronika.ro, Magyar Hírlap, mno.hu 

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) álláspontja szerint Románia kormánya a felelős a 

román-magyar viszony romlásáért. Az MTI-hez eljuttatott keddi közleményében az SZNT 

méltányolta, hogy Zákonyi Botond nagykövet az egyre erősödő romániai magyarellenesség 

közepette is "diplomatához méltó módon, tárgyilagosan, korrektül és visszafogottan 

válaszolt az újságíró kérdéseire" abban az augusztus 10-i interjúban, amely a román 

külügyminisztérium és Victor Ponta miniszterelnök heves reagálását váltotta ki. 

"Túlzónak, elfogadhatatlannak, sértőnek és indokolatlannak tartjuk a román reakciókat, 

mind hangnemükben, mind tartalmukban. Úgy gondoljuk, hogy sokat elmond Románia 

miniszterelnökéről az, hogy az ország valós gondjai helyett napokon keresztül kizárólag 

azzal van elfoglalva, hogy Magyarországot és annak miniszterelnökét sértegesse és 

rágalmazza" - közölte az SZNT. 

 

Kizárták a Vajdasági Magyar Szövetségből a párt egyik parlamenti 
képviselőjét 
2015. augusztus 18. – MTI; Vajdaság Ma, Pannon RTV, Hét Nap, Vajdasági RTV 

Kizárták a Vajdasági Magyar Szövetségből (VMSZ) Varga Lászlót, a párt parlamenti 

képviselőjét - közölte kedden a VMSZ. A legnagyobb délvidéki magyar párt közleménye 

szerint a párt azért indított fegyelmi eljárást a képviselő ellen, mert "kilenc munkanapon 

keresztül (négy ülésen) igazolatlanul távol volt a munkahelyéről, valamint (…) távol 

maradt az igazságügyi, közigazgatási és helyi önkormányzati parlamenti bizottság két 

üléséről (…), és hiányzásai okáról nem értesítette sem frakciótársait, sem a VMSZ 

köztársasági parlamenti képviselőcsoportjának vezetőjét".  

 

Berényi: Szent István intelmei mentén találhatja meg megmaradásának útját 
a felvidéki magyarság 
2015. augusztus 18. – MTI, Vajdaság Ma 

A bátorság, az összetartás, az elszántság és az alázat szent istváni üzenetei mentén kell 

megtalálnia saját megmaradásának útját a felvidéki magyarságnak - jelentette ki Berényi 

József, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke kedden Szőgyénben (Svodín), a 

felvidéki magyar pártnak az államalapítás ünnepe alkalmából megrendezett központi 

emlékünnepségén. Berényi József, a túlnyomó többségében magyarok lakta nagyközség 

Nagyboldogasszony templomában elmondott beszédében a megmaradás útja 

megtalálásának fontosságát hangsúlyozta. Kiemelte: a felvidéki magyarságnak nem szabad 

a rosszba való beletörődést, az önfeladást választania, hanem a megmaradás szent istváni 

útjára kell lépnie, saját önkormányzatiságának megteremtése által, s ehhez meg kell 

találnia önmagában azt a bátorságot, összetartást, elszántságot és alázatot, amelyeket az 

államalapító király fiához intézett intelmeiben említ. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40461
http://itthon.transindex.ro/?hir=40461
http://www.vajma.info/cikk/karpat/10851/Berenyi-Szent-Istvan-intelmei-menten-talalhatja-meg-megmaradasanak-utjat-a-felvideki-magyarsag.html
http://www.vajma.info/cikk/karpat/10851/Berenyi-Szent-Istvan-intelmei-menten-talalhatja-meg-megmaradasanak-utjat-a-felvideki-magyarsag.html
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EMNP - Állampolgári kezdeményezés a marosvásárhelyi Azomures vegyi 
üzem káros hatásainak felméréséért 
2015. augusztus 18. – MTI, Magyar Nemzet 

Állampolgári kezdeményezést indított Portik Vilmos, az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) 

Maros megyei szervezetének elnöke, aki az akció nyomán azt akarja, hogy független 

szakértői csoport végezzen felmérést a marosvásárhelyi Azomures vegyi üzemnek a 

környezetre és a lakosságra kifejtett káros hatásairól. Portik - aki indul a Marosvásárhely 

magyar polgármester-jelöltjének kijelölésére ősszel tervezett előválasztáson - kedden 

iktatta a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalban a határozattervezetet. Ezt 

állampolgári kezdeményezésként terjesztette be. 

 

Bedobták egy fél téglával a szatmárnémeti RMDSZ-székház ablakát 
2015. augusztus 18. – MTI, Transindex.ro 

Ismeretlen tettes kedden délelőtt egy fél téglával bedobta a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) szatmárnémeti székházának az ablakát – közölte a Szatmár.ro portál. 

A fél tégla az RMDSZ-székház gyűléstermének az ablakát törte be. A teremben nem 

tartózkodott senki, így személyi sérülés nem történt. Az iroda Szatmárnémeti 

belvárosában, a Mihai Viteazul (egykori nevén Rákóczi) utcában működik egy földszintes 

épületben, alig húsz méterre a városi rendőrség egyik épületétől. Ablakai a forgalmas 

utcára néznek. Az épületben az RMDSZ Szatmár megyei és szatmárnémeti szervezetei 

mellett magyar civil szervezetek irodái, illetve az RMDSZ parlamenti képviselőinek az 

irodái működnek. 

 

Rengeteg elöljárónak gyűlt meg a baja a törvénnyel 
2015. augusztus 18. – Szekelyhon.ro, Transindex.ro, Kronika.ro 

Összesen 24 megyei közgyűlési elnök, és 40 megyei jogú város polgármestere, illetve 

bukaresti kerületi elöljárónak gyűlt meg a baja a törvénnyel, azaz vagy az Országos 

Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) indított ellenük eljárást, vagy már el is ítélték őket, 

vagy az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) állapított meg hivatali 

összeférhetetlenséget az esetükben, amelynek nyomán el is veszítették tisztségüket. 

 

Két napig bírta a magyar felirat a kolozsvári jegyautomatákon 
2015. augusztus 18. – Transindex.ro 

Megpróbáltunk utánajárni, mi történt: még az sem biztos, hogy a polgármesteri hivatal 

helyezte ki a Kolozsvár feliratokat. Hétfőn, a Kolozsvári Magyar Napok megnyitója idején 

kaparta le két személy azokat a feliratokat, amelyek a nemrégiben kihelyezett 

jegyautomatákon jelentek meg, és magyarul írta rajtuk Kolozsvár nevét. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=40460
http://www.kronika.ro/belfold/rengeteg-eloljaronak-gyult-meg-a-baja-a-torvennyel
http://itthon.transindex.ro/?cikk=25425


 

 

 

 

 

 
4 

Adót csökkentene az RMDSZ 

2015. augusztus 18. – Kronika.ro 

Kitart az RMDSZ amellett, hogy az általános forgalmi adót (áfa/TVA) 19 százalékra 

csökkentsék – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Kelemen Hunor, a szövetség 

elnöke, aki szerint ugyanakkor az új, még nem végleges adótörvénykönyv többi előírását az 

ország gazdasági helyzetétől függően újra kell tárgyalni, vagy el kell halasztani a 

bevezetését. 

 

Idén is lesz Marosvásárhelyiek Világtalálkozója 
2015. augusztus 18. – Transindex.ro, MTI 

Idén harmadik alkalommal szervezik meg a Vásárhelyi Forgatag részeként a 

Marosvásárhelyiek Világtalálkozóját. Az augusztus 29-én, szombaton zajló eseményen 

délelőtt 10 órától a Bolyai Farkas Elméleti Líceum udvarán berendezett Nosztalgia 

Kávéházba várják a szervezők az érdeklődőket, ahol a Tompa Miklós Társulat 

színművészei segítségével a jelenbe hozzák a városhoz kapcsolódó emlékeket. 

 

Búzát küldtek a magyarok kenyerébe Székelyföldről is 
2015. augusztus 18. – Szekelyhon.ro 

Négy Hargita megyei adományozó közel kétszáz kilogramm búzát ajánlott fel a magyarok 

kenyerének megsütéséhez. Ebből húsz kilót kedden vittek el Pécsre, a többit pedig átadták 

Balázs Zsókának, a Szent Ferenc Alapítványhoz tartozó csíksomlyói Szent István 

Kollégium vezetőjének. 

 

A Házsongárdi temetőben átadták báró Bornemissza Elemérné, Szilvássy 
Carola megújított síremlékét 
2015. augusztus 18. - MTI 

Átadták báró Bornemissza Elemérné, Szilvássy Carola megújított síremlékét kedden, a 

Kolozsvári Magyar Napok keretében a Házsongárdi temetőben. Az avatóünnepségen Lévai 

Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a bejegyzés alatt levő Carola Egyesület 

alapítója méltatta az 1876 és 1949 között élt Szilvássy Carolát, aki a 20. század eleji erdélyi 

közélet több kiemelkedő egyéniségének – köztük Bánffy Miklósnak – volt a múzsája. 

 

Erős mondatok az erdélyi kastélyokról 
2015. augusztus 18. – Transindex.ro 

Sok-sok euróra, de még több fantáziára lenne szükségünk, hogy ismét életet leheljünk az 

erdélyi kastélyokba - így foglalhatnánk össze a Kastély Erdélyben konferenciát. Ha 

kastélyokról van szó, a PONT Csoport már régi motorosnak számít: mi is rendszeresen 

végigkövettük a korábbi rendezvényeiket, versenyeiket, webes vetélkedőiket, amelyek 

mind ugyanazt a célt szolgálták: hogy ne csak a szűken vett szakma vitázzon egymással az 

erdélyi kastélyok kérdéséről, hanem hozzák vissza ismét a köztudatba. 
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http://www.kronika.ro/gazdasag/adot-csokkentene-az-rmdsz
http://eletmod.transindex.ro/?hir=21327
http://www.szekelyhon.ro/aktualis/csikszek/buzat-kuldtek-a-magyarok-kenyerebe-szekelyfoldrol-is
http://kolozsvar2015.transindex.ro/?cikk=25424
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Még nem lehet tudni, mikor érkeznek a menekültek Bősre 
2015. augusztus 18. – felvidek.ma, hirek.sk 

A tervek szerint augusztusban kellene Bősre érkezniük azoknak a menekülteknek, akiket 

Szlovákia egy megállapodás értelmében Ausztriából fogad be. A belügyminiszter azonban 

még nem tudja megmondani, hogy erre pontosan mikor kerül sor. Robert Kaliňák 

augusztus 17-i pozsonyi tájékoztatóján arról számolt be, hogy jelen pillanatban a 

menekültek fogadásának technikai feltételeit készítik elő, így nem tudható, hogy mikor 

érkezhetnek Bősre az első menekültek. Noha a kormány tervei szerint a menekülteket a 

bősi menekülttáborban helyezik majd el - dacára annak, hogy az erről szóló népszavazáson 

a lakosság a kormány e szándékát egyértelműen és határozottan elutasította - Kaliňák 

szerint nem feltétlenül Bős az egyedüli lehetséges megoldás. 

  

Több rendőr érkezik Bősre 
2015. augusztus 18. – hirek.sk 

A rendőrség a biztonság fokozása érdekében növeli a bősi menekülttábor környékén 

szolgáló munkatársai számát, továbbá a készenléti rendőrség emberei is rendszeres 

időközökben ellátogatnak majd a községbe. Minderről Ivan Netík, a belügyi tárca 

sajtóosztályának vezetője számolt be. Egyúttal azt is elmondta, hogy a rendőrség további 

intézkedések foganatosítását is tervezi, amelyekről azonban taktikai és biztonsági okokból 

nem adhat részletesebb tájékoztatást.  

  

Ragaszkodni a magyarsághoz 
2015. augusztus 19. – Szakács Gábor – Demokrata 

Pálinkás Tibor az ipolysági Honti Múzeum igazgatója számolt be a magyarság 

részarányának alakulásáról. Elmondta,hogy nagy az elvándorlás mértéke, mivel nincsenek 

munkahelyek sem a szlovák, sem a magyar oldalon. Akik pedig elhagyják a várost azok 

negyven-ötven százaléka vissza sem tér. Kiemelte, hogy szükséges a magyar emlékekhez 

köthető kulturális tevékenység, ami csökkentheti az asszimiláció ütemét és erősíti a 

magyarságtudatot. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata2015. augusztus 19-i számában olvasható.) 

 

Aláírták az újvidéki Európa Kollégium működési szabályzatát 
2015. augusztus 18. – Pannon RTV 

Háromoldalú megállapodást írt alá Vajdaság Autonóm Tartomány, a Magyar Nemzeti 

Tanács és az Európa Alapítvány az újvidéki Európa Kollégiumról. A dokumentum 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/kozelet/55616-meg-nem-lehet-tudni-mikor-erkeznek-a-menekultek-bosre
http://www.hirek.sk/belfold/20150818141820/Tobb-rendor-erkezik-Bosre.html
http://pannonrtv.com/web/?p=223118
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értelmében Vajdaság átruházza jogait a nemzeti tanácsra és az alapítványra. Az intézmény 

a tervek szerint októbertől 430, főként magyar egyetemistának ad majd otthont.  

  

Ezerhatszáz magyar elsős Vajdaságban 
2015. augusztus 18. – Pannon RTV 

Idén hozzávetőlegesen 1600 elsős kezdi meg őszre az iskolát Vajdaságban magyar 

tagozaton. A Magyar Nemzeti Tanács idén is tanszercsomaggal készül a nebulóknak. A 

csomag tartalma alapjaiban nem változik. Első füzetem, ceruzák, filctollak, rajzfelszerelés, 

ugrálókötél és labda- mindezeket kapja egy elsős az MNT által összeállított csomagban. 

Minden évben szeretnék megkönnyíteni a családok helyzetét azzal, hogy tanszercsomagot 

ajándékoznak az elsősöknek. Ezeket a csomagokat a tanévnyitón adják át a kisdiákoknak. 

 

Elhunyt Vass Tibor, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnöke 
2015. augusztus 18. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja 

Életének 61. évében hétfőn elhunyt Vass Tibor, a Magyarok Kijevi Egyesületének (MKE) 

elnöke, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) alelnöke – tájékoztatta 

Zubánics László, az UMDSZ elnöke az MTI-t. A rendszerváltást követően Vass Tibor 

bekapcsolódott az ukrajnai magyarság önszervező mozgalmába, részt vett több magyar 

szervezet alapításában. Kezdettől alelnöke, majd elnöke az MKE-nek, és ugyancsak 

tevékeny szerepet vállalt az országosan bejegyzett UMDSZ-ben, amelynek haláláig 

alelnöke maradt. Tevékenységének köszönhetően vált széles körben ismertté az ukrán 

főváros közel 200 fős magyar közössége. Nevéhez fűződik a honfoglalási emlékjel, a Liszt 

Ferenc-emléktábla, a Petőfi szobor felállítása az ukrán fővárosban, a kijevi református 

gyülekezet és a vasárnapi magyar iskola létrehozása és működtetése, a Kijevi Lingvisztikai 

Egyetem magyar csoportjának megalakítása. 

 

Munkácsi lövöldözés – Körözést adtak ki a Jobboldali Szektor kárpátaljai 
zászlóaljparancsnoka ellen 
2015, augusztus 18. – MTI, Kárpátalja, karpatinfo.net 

Körözést adtak ki Ukrajnában a 2015. július 11-i munkácsi lövöldözés kapcsán Roman 

Sztojko, a Jobboldali Szektor (PSZ) kárpátaljai zászlóaljának parancsnoka ellen, akit 

terrorista szervezet létrehozásával gyanúsítanak – közölte kedden az ukrán 

belügyminisztérium. A belügyi tárca tájékoztatása szerint Sztojkót, akinek a jelentés 

szerint augusztus 17-én veszett nyoma, az ukrán büntető törvénykönyv vonatkozó 

paragrafusa szerint terrorista csoport vagy terrorista szervezet létrehozásával gyanúsítják. 

Ő vezette azt a – feltételezések szerint – 17 főből álló fegyveres egységet, amely Munkácson 

lövöldözésbe keveredett Mihajlo Lanyo ellenzéki ukrán parlamenti képviselő embereivel, 

majd a város melletti autóúton tűzharcot vívott a fegyveresek feltartóztatására kirendelt 

rendőrökkel. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=223094
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/elhunyt-vass-tibor-a-magyarok-kijevi-egyesuletenek-elnoke/
http://www.karpatinfo.net/cikk/kekfeny/korozest-inditanak-jobb-szektor-karpataljai-szekciojanak-vezetoje-ellen
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Véget ért a mozgósítás hatodik hulláma 
2015. augusztus 18. – MTI, Kárpátalja, bumm.sk, Napi Gazdaság, Magyar Hírlap 

Augusztus 17-én befejeződött a mozgósítás hatodik, és remélhetőleg utolsó szakasza. A 

mozgósítás e hulláma június 19-én kezdődött, 25 ezer embert kellett mobilizálni ez idő 

alatt. Ez a harmadik mozgósítás a 2015-ös évben, s az ígéretek szerint az utolsó, bár pár 

nappal ezelőtt Olekszandr Turcsinov, az Ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács 

(RNBO) titkára újra azzal sokkolta az ukrán polgárokat, hogy bevezethetik a hadiállapotot, 

ha súlyosbodik a kelet-ukrajnai helyzet. Kátpátalja 27%-ra teljesítette a mozgósítási tervet. 

Ennél rosszabb adatokkal csak Ivano-Frankivszk megye számolhat be – ők 25%-ra 

teljesítettek. 

 

Büszkeségeink 10 szóban 
2015. augusztus 18. – Muravidéki Magyar Rádió 

Anya, gyöngy, szűz, ősz, kard, vér, csók, sír, láng, szív. 10-et mondtam el talán legszebb 

szavaink közül. Kedd délelőtt a Bánffy Központban egy olyan kiállítás nyílt meg, amely e 

szavakat tartalommal tölti meg. Méghozzá olyan tartalommal, amire minden magyar 

büszke lehet, bárhol is éljen a világon. „Mi, magyarok” a címe a tízfotós kiállításnak, amely 

a Magyarság Házából érkezett a Muravidékre. 

 

Almásy emléktáblát avattak Borostyánkőn 
2015. augusztus 18. - Volksgruppen 

Magyar nyelvű emléktáblát avattak Almásy László (1895-1951) születésének 120. 

évfordulója alkalmából szülőhelyén, a Burgenlandban található borostyánkői/bernsteini 

várban hétfőn az Abu Ramla Szahara Expedíció tagjai. Az angol beteg című film 

főhősének, a legendás életű utazónak, felfedezőnek, repülős térképésznek a szülőhelyén 

eddig csak német nyelvű, kis méretű tábla állított emléket. 

 

Fillmore-ban táboroztak a felvidéki cserkészek 
2015. augusztus 18. – felvidek.ma, hirek.sk, bum.sk, Heti Válasz 

A Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) ötévente megrendezett Jubileumi 

Nagytábora ezúttal augusztus 6–16-a között zajlott a New York állambeli Fillmore-ban 

található Sík Sándor Cserkészparkban. A táborban közel 700 magyar cserkész vett részt, 

nagyrészt az Egyesült Államokból és Kanadából, de az anyaországból, a Kárpát-

medencéből és a szórványmagyarságból is érkeztek táborozók. A Szlovákiai Magyar 

Cserkészszövetségből 12 cserkészt láttak vendégül a táborban. 
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http://www.karpataljalap.net/?q=2015/08/18/befejezodott-mozgositas-hatodik-hullama
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174355740
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2727070/
http://felvidek.ma/felvidek/ifjusag/55621-fillmore-ban-taboroztak-a-felvideki-cserkeszek
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Hűnek maradni Szent István örökségéhez 
2015. augusztus 19. – Nagy Áron – Magyar Nemzet 

A San Francisco környéki magyarok már túl vannak az államalapítás ünnepén. A katolikus 

misszió lelki vezetője, Németh Maurus atya büszkén mesél kétnapos rendezvényükről, ami 

nem csak a helyi közösség megerősítését, de a magyar kultúra amerikai bemutatását is 

szolgálja. Az ’56-os emigrációval a tengerentúlra távozott bencés szerzetessel hitről, 

nemzeti identitásról, a XXI. század kihívásairól és menekültválságról is beszélgetett a 

Magyar Nemzet augusztus 20-a alkalmából. 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2015. augusztus 19-i számában olvasható) 
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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/

