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2014. augusztus 19. – MTI, MNO
A kárpátaljai magyar oktatási, tudományos és gazdasági élet kiemelkedő teljesítményt
nyújtó képviselőinek adott át állami kitüntetéseket a nemzeti ünnep alkalmából, valamint
a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetésével tárgyalt hétfőn Ungváron
Potápi Árpád, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az ungvári
magyar főkonzulátuson tartott Szent István-napi megemlékezésen elmondott ünnepi
beszédében Potápi Árpád hangsúlyozta: az Ukrajnában élő magyarság kiemelkedő helyet
foglal el a magyar nemzetpolitikai stratégiában, ezért a magyar kormány minél több olyan
fejlesztésből kíván részt vállalni, amely a kárpátaljai magyarság életét hivatott
megkönnyíteni. Magyarország és kormánya minden rendelkezésére álló eszközzel segíti a
kárpátaljai és a többi, anyaországon kívül élő magyar közösség boldogulását és
gyarapodását.

Vezető hírek

Kárpátalján adtak át magyar állami kitüntetéseket

Berényi: békés eszközökkel kell kivívni a magyarság megmaradását
2014. augusztus 18. – Bumm.sk, Felvidék Ma
Alkotmányos keretek között, békés eszközökkel, érvekkel kell kivívni a magyarság
megmaradását Szlovákiában, és bár óvatosságra kell, hogy intsenek a környezetünkben
meglévő feszültségek, a kitartásnak nem szabad alábbhagynia - erről Berényi József, az
MKP elnöke beszélt Füleken. Az MKP Szent-István napi ünnepségén Berényi József
hangsúlyozta: óvatosságra int, hogy Ukrajnában nemzetiségi problémák miatt dördültek el
először a fegyverek, de nem hagyhat alább a kitartás a magyarság megmaradása iránti
küzdelemben. "Ugyanis mi kezdettől fogva mindig az alkotmánynak, a törvényeknek
megfelelően, békés eszközökkel küzdünk megmaradásunkért, gyarapodásunkért, hol
sikeresebben, hol kevésbé sikeresen" - tette hozzá.

Izsák Balázs: legyen egy a jelszó
2014. augusztus 19. – Krónika, szekelyhon.ro, Transindex, maszol.ro
Az autonómia ügye melletti összefogásra szólította fel az erdélyi magyarság két államfőjelöltjét – az RMDSZ elnökét, Kelemen Hunort és az Erdélyi Magyar Néppárt alelnökét,
Szilágyi Zsoltot – Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) elnöke (képünkön).
Izsák azt kérte a jelöltektől, hogy mindketten használják az „Egymillió szavazatot az
autonómiára!” jelmondatot, világossá téve, hogy a Székelyföld autonómiája olyan cél,
amely a máskor versenyben álló magyar pártokat is összefogja. Az SZNT elnöke felkérte a
két államfőjelöltet, nyilatkozatban erősítsék meg, hogy elfogadják a viták felett álló, közös
alapként a Székely Nemzeti Tanács autonómiastatútumát, és közös jelképként a Székelyföld tíz éve ismert és elterjedt zászlaját, illetve címerét.
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Világszerte egyszerre gyújtanak tüzet a magyar cserkészek Szent István
napján
2014. augusztus 18. – MTI, Háromszék, szekelyhon.ro, Nemzeti Regiszter
Világszerte egyszerre gyújtanak tüzet a magyar cserkészek Szent István napján. A lángok
mindenhol helyi idő szerint este kilenckor lobbannak fel a nemzeti összetartozás jeleként közölte a Magyar Cserkészszövetség hétfőn az MTI-vel. A közlemény szerint a Magyar
Szolidaritás Tüze nemzetközi kezdeményezéshez az 1989-ben újraalapított Magyar
Cserkészszövetség idén csatlakozik először. A nemzeti összetartozásra emlékeztető láng a
legkeletibb időzónából, Új-Zélandról indul Nyugat felé, és a Hawaii-szigeteken, Honolulun
alszik ki utoljára - olvasható a közleményben. A cserkészszövetség az 1933-as gödöllői
cserkész világtalálkozó ideje alatt rendezte meg először a Magyar Szolidaritás Napját,
amelyen a cserkészek tábortüzeket gyújtottak Magyarországon és a határon túli magyarok
lakta településeken. A Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2003 augusztusában újította fel
a hagyományt.

Képviseljük az SZNT autonómia-statútumát – Szilágyi válasza Izsák Balázsnak
2014. augusztus 18. – Erdély Ma, Krónika, Háromszék
Szilágyi Zsolt az Erdélyi Magyar Néppárt államelnök jelöltje nyílt levélben válaszolt Izsák
Balázs a Székely Nemzeti Tanács elnökének felszólítására. Kijelentette, hogy Toró T.
Tiborral, a Néppárt elnökével és másik négy kollegánkkal együtt még 2004-ben a
bukaresti törvényhozás elé vitték az SZNT tervezetét, és továbbra is úgy gondolják, hogy az
autonómia a jelenlegi alkotmányos keretek között megvalósítható. „Ezért, ahogy az elmúlt
években is tettük, továbbra is vállaljuk az SZNT autonómia-statútumának képviseletét.”

Vezető hírek
Magyarország

2014. augusztus 18. – MTI, MNO
Nemzetközi bíróságon is használható nyilatkozatot tett a múlt héten Brazíliában a bolíviai
Marcelo Soza, annak a terroristaügynek a korábbi főügyésze, amelynek az egyik vádlottja a
magyar állampolgársággal is rendelkező Tóásó Előd. A márciusban elmenekült jogász
személyesen is találkozott a La Pazban immár öt éve és négy hónapja fogva tartott Tóásó
Előd nővérével. A találkozón a volt főügyész elmondta: az úgynevezett terroristaügy
nyomozási és eljárási szakasza során az ügyet manipulálta az ország alelnökének testvére,
valamint Evo Morales elnök biztonsági kabinetjének vezetői. Eltűntek bizonyítékok, és a
kormány a saját hasznának, politikai céljainak megfelelően irányította és befolyásolta az
ügyet. Tóásó Edit összesen 34 kérdésére írásban, közel kilenc oldalon válaszolt a volt
főügyész. Az aláírásával is hitelesített nyilatkozat egy példányát a napokban benyújtják az
Amerika-közi Bíróságra, ahol várhatóan rövidesen elkezdődhet a Tóásó kontra Bolívia per.

Erdély

Az elmenekült főügyész szerint meghamisították a bizonyítékokat

3

2014. augusztus 18. – Farcádi Botond – Háromszék, Erdély Ma
El sem kezdődött még hivatalosan az elnökválasztási kampány, a jelöltek máris őrült
versenybe kezdtek. Azonban nem jövendő terveikről beszélnek, és nem is a román
gazdaság fejlesztésének lehetőségeiről ezek másodlagos fontosságú kérdések csak, már ha
egyáltalán szóba kerül. A verseny jelenleg arról szól, ki a nagyobb román. Az
államfőválasztás előtt vélhetően gyakran előkerül még a magyar kártya. Mert Romániában
jelenleg nem az számít hazafinak, aki az ország és nemzete előmenetelén dolgozik, hanem
az, aki erőteljesebben gyűlöli a magyarokat.

Erdély

Ki a nagyobb hazafi

Egy hét alatt 1000 aláírás gyűlt össze az Kelemennek Szatmár megyében
2014. augusztus 18. – Erdély Ma
Egy hét alatt 1000 támogatói aláírás gyűlt össze Szatmár megyében Kelemen Hunor
szövetségi elnök indulásához. Pataki Csaba szenátor, az RMDSZ Szatmár Megyei
Szervezetének elnöke úgy véli, mindannyiunk érdeke, hogy közösségünknek magyar
államelnök-jelöltje legyen. „Elengedhetetlenül fontos, hogy az államelnöki választásokon
is hallassuk a hangunkat, egyedül a mi jelöltünk tudja hangoztatni azokat az érveket,
amelyek az erdélyi magyarság számára fontosak” – hangsúlyozta a szenátor, aki szerint a
Szövetség államelnök-jelöltjének képviselete akkor lehet még erősebb, ha minden magyar
melléáll.

A Kolozsvári Magyar Napok politikamentességének megőrzésére szólít fel
Horváth Anna
2014. augusztus 18. – Transindex
A nagyrészt magyarországi és romániai közpénzekből, vállalkozói támogatásokból
finanszírozott Kolozsvári Magyar Napok egyedülálló sikerének titka, többek között, hogy
sikerült megőriznie politikamentes jellegét, kikerülnie minden, kisajátítására irányuló
esetleges kísérletet - írta közleményében Horváth Anna, Kolozsvár alpolgármestere. Az
alpolgármester annak kapcsán intézett felhívást minden érintetthez a politikamentesség
további megőrzésére, hogy a napokban államfőjelölt-támogatási aláírásgyűjtést
harangoztak be a rendezvény keretében.

Válaszolt az EMNP Horváth Anna felhívására, hogy legyen politika-mentes a
KMN
2014. augusztus 18. – Transindex, maszol.ro
Nem tartja szerencsének a Kolozsvári Magyar Napok politika-mentesítését az EMNP
Kolozs megyei szervezete. Álláspontjukat válaszként fogalmazták meg Horváth Anna
alpolgármester felhívására, aki a Kolozsvári Magyar Napok politikamentességének
tiszteletben tartását szorgalmazta. Soós Sándor, az Erdélyi Magyar Néppárt Kolozs megyei
szervezetének elnöke szerint tartani kell a kapcsolatot a választókkal, és erre a Kolozsvári
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RMDSZ-EMNP csörte Háromszéken

Erdély

Magyar Napok kiváló alkalmat kínál. Hozzátette, a rendezvénynek mind az Erdélyi Magyar
Néppárt, mind a Romániai Magyar Demokrata Szövetség partnere és nem tartja helyesnek
azt a magatartást, melynek során a választott vezetők elszigetelik magukat saját
szavazóiktól.

2014. augusztus 18. – Transindex, Erdély Ma, Krónika
Cáfolja az EMNP Kovászna megyei elnöke az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének
közleményében szereplő vádakat, amely szerint a néppárti önkéntesek úgy gyűjtenek
aláírásokat Szilágyi Zsoltnak, az EMNP államelnök-jelöltjének, hogy megvezetik az
embereket, azt hangoztatva, hogy egyelten magyar jelölt indul az államelnök-választáson.
Benedek Erika elmondta, az önkénteseket személyesen kérdezte arról, hogy hogyan jártak
el, és arra a következtetésre jutott, hogy légből kapottak az RMDSZ közleményében
szereplő vádak. Grüman Róbert, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető
elnöke a közleményben szégyenletesnek nevezte az EMNP eljárás, de véleménye szerint az
„EMNP már számos alkalommal bebizonyította, hogy képtelen tisztességes szándékkal és
módszerrel érvényesülni, de ez már több a soknál.”

Mesebeli hellyé vált a kincses város
2014. augusztus 19. – Kiss Előd Gergely - Krónika
A kulturális értékek továbbéléséről, a különböző kultúrák együttéléséről, a toleranciáról, a
magyarság és a művészet viszonyáról, az autonómiáról, a történelem nehéz korszakairól és
az új nemzedék felelősségéről beszéltek az ötödik Kolozsvári Magyar Napok vasárnapi
nyitógálájának a szónokai. Gergely Balázs, a magyar napok főszervezője, a fiatal generáció
számára teljesen természetes, hogy Kolozsváron minden évben megrendezik a magyar
napokat, az idősebb nemzedék, viszont megélte a sokkal nehezebb időszakokat is Magdó
János leköszönő kolozsvári főkonzul elmondta, törekedett arra, hogy a magyarságtudat
erősödjék, kaput nyitva a román közösség felé is. Balatoni Mónika államtitkár szerint egy
közösség meg-maradásának záloga a bizalom, a kölcsönös tisztelet és az együttműködés

Szilágyi Zsolt támogatására buzdít Tőkés László
2014. augusztus 19. - Krónika
Szilágyi Zsolt államelnök-jelöltségének támogatására szólítja a mintegy egymillió,
választásra jogosult erdélyi magyart, valamint a „transzszilván felfogású” románokat,
németeket és más nemzetiségűeket Tőkés László. Az európai parlamenti képviselő
szükségesnek és indokoltnak nevezi, hogy az erdélyi magyar nemzeti, autonomista oldal
saját államelnökjelöltet indít az Erdélyi Magyar Néppárt alelnöke személyében. Tőkés úgy
véli, nemzeti stratégiai céljai tekintetében a magyar közösség számára nem sok jót ígér
Victor Ponta kormányfő és Klaus Johannis indulása.
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2014. augusztus 19. – Erdély Ma
Kóstelek a Gyimesi csángó vidékhez tartozik, kb. 1100-1200 méter magasan fekszik, a
lakosai száma megközelítőleg 700, az összetétele szinte 100 százalékban magyar, 3-4
román család él a faluban, akik ugyanúgy beszélik a magyart, mint a többiek. Mivel román
közigazgatás alá helyezték, ezért évtizedek óta az általános iskolai oktatás román nyelven,
az állami iskolában folyik. Ezt követően a gyerekek java része Csíkba megy továbbtanulni
döntően magyar nyelven, de sokan Bákóban tanulnak románul. Kóstelek abba a szerencsés
helyzetbe került, hogy már 11 éve tanít ott egy házaspár, Ferencz András és Imre Éva. Ők
csíki székelyek egyébként, de vállalták, hogy csángó részen tanítanak. Az általános
iskolások száma 50-60 fő. Mindegyik általános iskolás beiratkozott magyar oktatásra, és
járnak is rendszeresen foglalkozásokra.

Erdély

Kostelek, a falu, amely a néptánc által marad meg magyarnak

Mindent egy lapra
2014. augusztus 19. – Farcádi Botond – Háromszék
A romániai elnökválasztásnak életbe vágó tétje nincs a magyarság szempontjából, ezért
lehet az, hogy a magyar pártok nagyobb kockázatot mernek vállalni, ami alól az MPP jelent
kivételt. Az Erdélyi Magyar Néppárt vállalta a nagyobbat, mivel már az is komoly
fegyvertényt jelent, ha sikerül a 200 ezer aláírást összegyűjteni az induláshoz, hiszen ezzel
meg lehetne mutatni az RMDSZ-nek, hogy ők nem értenek egyet politikájukkal. A kudarc
azonban akár végzetes sebet is ejthet a párton. Az RMDSZ számára a tét nem kisebb, mint
hogy továbbra is elmondhassák, hogy ők a romániai magyarság egyetlen legitim érdekképviseleti szervezete.

Szent István-szobrot szenteltek fel Pusztinán
2014. augusztus 19. – Háromszék, Magyar Hírlap, szekelyhon.ro
Nyisztor Tinka vezetésével a Szent István Egyesület tagjai szombaton újabb emléket
állítottak első szent királyunknak a Tázló menti Pusztinán. A kezdeményezők kisebb
emelvényen, üveges tárlóban helyeztek el egy csongrádi faragóművész által készített
szobrot és egy olyan képet, mely Szent Istvánt ábrázolja, amint felajánlja a magyar szent
koronát, országát Szűz Máriának.

Erdélyiek is megkapták a Népművészet Mestere díjat
2014. augusztus 19. - Berekméri Edmond - Krónika
Tíz alkotónak – köztük négy erdélyi és egy bukovinai hagyományőrzőnek – adományozott
Népművészet Mestere-díjat a magyar kormány nevében Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere vasárnap Budapesten. A Mesterségek Ünnepe keretében díjat
vehetett át két Maros megyei prímás is:Csiszár Aladár, a magyarországi táncházak,
táborok rendszeresen meghívott adatközlője,, valamint Horváth Elek, a magyar népzene
egyik meghatározó adatközlője, a reneszánsz korig visszanyúló magyar zenei hagyomány
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Helyhatósági választások: bő egy hónapon belül le kell adni a jelöltlistákat
2014. augusztus 18. – Hírek.sk
A polgármester- és képviselő-jelölteknek már csak egy hónapjuk van a jelöltségük
leadására, ugyanis vészesen közeleg a szeptember 21-i határidő. A november 15-én
megrendezendő helyhatósági választások hivatalos választási kampánya pedig október
végén kezdődik. Jelöltlistákat a vonatkozó törvény alapján politikai pártok, azok koalíciói,
mozgalmak és független jelöltek is leadhatnak. Ha azokat pártok vagy koalíciók nyújtják
be, akkor a listákhoz csatolni kell a jegyzékben szereplő valamennyi jelölt sajátkezű
aláírásával szentesített beleegyezését is. A független jelölteknek e nyilatkozaton kívül egy
olyan petícióra is szükségük van, amelyben a választópolgárok támogatásukról
biztosították az adott jelöltet – tájékoztat a TASR hírügynökség.

Erdély
Felvidék

őrzője, előadója és terjesztője. A díjazottak között szerepel Szabó Ferencné Balázs Róza, a
válaszúti magyar, román, cigány néptánc- és népdalkincs ápolója, megőrzője, Fodor János,
a Mezőség tánckultúráját és néphagyományait kiválóan ismerő táncos, énekes és
tanítómester, valamint Sebestyén István bukovinai székely mesemondó, népdalénekes is.

Közép-európai Emberi Jogi Konferencia a Beneš-dekrétumokra fókuszálva
2014. augusztus 17. – Felvidék Ma
A brüsszeli Emberi Jogok Közép-európai Bizottsága és a magyar nemesi családokat
tömörítő Nobilitas Carpathiae civil szervezet közösen szervezi meg a IV. Közép-európai
Emberi Jogi Konferenciát. A szlovákiai magyarok időszerű kérdései az Európai Unióban
című fórumra 2014. szeptember 6-án 15 órai kezdettel Érsekújváron kerül sor. Mint
Práznovszky Miklós, a civil szervezet vezetője elmondta, a konferencia a Benešdekrétumok érvénytelenségével, a kitelepítésekkel és deportálásokkal, valamint a
hatékony jogorvoslat lehetőségeivel foglalkozik. A szervezők céljaik közt jelölik meg többek
között azt, hogy rámutassanak a dekrétumok érvénytelenségére és a dekrétumok máig
megoldatlan következményeire, továbbá konkrét példák ismertetésével cáfolják azt a téves
állítást, hogy a Beneš-dekrétumok hatályosak ugyan Szlovákiában, de már nem
alkalmazzák őket.

Hiányzik a tankönyvek negyede
2014. augusztus 18. – Új Szó, Bumm.sk
Az iskolák által leadott megrendelések negyedét nem tudják időre leszállítani – a
tankönyvek hiánya a középiskolákat, valamint az alapiskola ötödik és kilencedik
évfolyamát érinti. Az elsősök és a speciális iskolák nebulói majdnem hiánytalanul el
lesznek látva. „Összesen 2,2 millió tankönyvet szereztünk be 3 millió euró értékben – ez a
megrendelt mennyiség 75 százaléka.” – nyilatkozta Peter Pellegrini, oktatásügyi miniszter.
A tárcafőnök még júliusban, röviddel a beiktatása után jelezte, hogy hiányozni fognak a
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Pásztor és Vučić az egységkormány mellett
2014. augusztus 18. - Magyar Szó, Pannon RTV
Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke és Aleksandar Vučić kormányfő
egyetértett abban, hogy a tartományban egységkormányt kellene felállítani. A szóban forgó
kormánynak előre meghatározott határidejű mandátuma lenne és részt venne benne az
összes parlamenti párt. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a
kormányfővel való tárgyalás után azt nyilatkozta, hogy az egységkormánynak előre meg
kellene határoznia az elvégzendő feladatait, valamint azok határidejét, amely elvégzése
után a választások kiírásának szakasza következne. Mint megjegyezte, a kormányfővel
egyetértettek abban, hogy meg kell oldani néhány kérdést, amikor a tartomány
működéséről van szó. Ezek a tartomány pénzelésének, hatásköreinek és a statútumának
kérdései. Bejelentése szerint következő lépésben a vajdasági politikai élet résztvevőivel
fognak tárgyalni. Véleménye szerint a tárgyalások egy hónapon belül megtörténhetnek.

Vajdaság

tankönyvek – az idő rövidsége miatt úgy döntött, hogy előnyben részesíti az alsótagozatosokat, leginkább az elsősöket, akik először találkoznak az iskolákkal.

Pásztor: A régiók közötti együttműködés tartományi érdek
2014. augusztus 18. – Vajdaság Ma
A régiók közötti együttműködés, kiváltképp az Európai Régiók Közgyűlésének (AER)
keretében, rendkívül fontos Vajdaság számára, jelentette ki hétfőn Pásztor István, a
tartományi képviselőház elnöke, aki a régiók közötti együttműködés keretében több közös
energetikai és más projektumot is bejelentett. Az AER egy olyan platform, “amely által
serkenteni tudjuk a régiók közötti együttműködést, amelyben Vajdaság rendkívüli módon
érdekelt”, mondta Pásztor azon a közös sajtótájékoztatón, amelyet Hande Özsan
Bozatlival, az AER elnökével tartott. Emlékeztetve arra, hogy Vajdaság 2002 óta az AER
tagja, Pásztor hangsúlyozta, hogy “a tartományi parlament minden politikai tényezője
megegyezik abban, hogy az AER-ben a részvétel és a hatékony munka közös érdek”.

DP: Hamarosan döntés Vajdaságról
2014. augusztus 18. – Magyar Szó
Miroslav Vasin, a Demokrata Párt tartományi szervezetének elnöke hétfőn bejelentette,
hogy a párt szervei az elkövetkező napokban megfogalmazzák álláspontjukat a vajdasági
hatalom jövőbeni működésével kapcsolatban. A DP, valamint az Új Demokrata Párt és a
Vajdasági Szociáldemokrata Liga munkacsoportjai már összehangolták álláspontjukat a
hatalmi koalíció működésével kapcsolatban: a felek egyetértettek azzal kapcsolatban, hogy
a jelenleg működő titkárságok számát nem kellene növelni, hanem másképpen felosztani
azokat a koalíciós partnerek között. Az erről szóló dokumentumot a DP, az ÚDP és a VSZL
munkacsoportjai már megerősítették, taglalta Vasin, majd hozzátette, hogy a Vajdasági
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2014. augusztus 18. – Pannon RTV
Állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20-a alkalmából Balog Zoltán,
az emberi erőforrások minisztere hétfőn, a Pesti Vígadóban. A tárca vezetője nemzeti
ünnepünk alkalmából Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt,
Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst
Érdemkereszt és Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetéseket, valamint Bessenyei György-,
Móra Ferenc-, Pauer Gyula-, Szinnyei József-díjakat és Népművészet Ifjú Mestere díjakat
adott át. A kitüntetettek között van Zsoldos Ferenc, a Magyar Nemzeti Tanács alelnöke is,
aki a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehette át.

Kárpátaljai behívások: zavaros a helyzet
2014. augusztus 18. – Kárpátalja.net, Kossuth Rádió
Zavaros a helyzet a katonai sorozások ügyében Kárpátalján és egész Ukrajnában is –
jelentette ki a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában Brenzovics László, a Kárpátaljai
Magyar Kulturális Szövetség elnöke. Hangoztatta, a magyar szervezet azon van, hogy a
hatóságok tartsák be a törvényes rendet. A politikus azt mondta, törvény szerint részleges
mozgósítás van érvényben, nincs hadiállapot – ez azt jelenti, hogy azokat hívhatják be,
akik már részt vettek valamilyen katonai kiképzésen és van szakmájuk. Voltak azonban
olyan esetek, amikor nem csak ilyen személyeket hívtak be. Emiatt, mint ahogy Brenzovics
László hozzátette, jelezték a katonai parancsnoknak, hogy ez nem felel meg a korábbi
ígéreteinek.

Vajdaság

Zsoldos Ferenc kitüntetésben részesült

Kárpátalja

Magyar Szövetség nem kívánt részt venni a folyamatban lévő tárgyalásokban. Ugyanakkor,
ha megfogalmazzák a végső döntést, azzal a VMSZ-t is megismertetik, nyilatkozta Vasin,
és reményét fejezte ki, hogy Vajdaságot a továbbiakban is a DP–VMSZ–VSZL hatalmi
koalíció vezeti majd, az ÚDP-vel kibővítve.

A KMKSZ Ifjúsági Szervezetének első közgyűlése
2014. augusztus 18. – Kárpátalja.ma, Kárpátinfo
2014. augusztus 15-én tartotta első közgyűlését a KMKSZ Ifjúsági Szervezete (KMKSZ
ISZ). A közgyűlés napirendi pontjai között szerepelt az alapszabály elfogadása, a
tisztségviselők megválasztása, valamint a szervezet székhelyének kiválasztása. A
közgyűlést Dobsa István, a KMKSZ Tiszakeresztúri Alapszervezetének elnöke vezette.
Nagy számban képviseltette magát a KMKSZ felső vezetése, jelen volt Brenzovics László, a
KMKSZ elnöke, Barta József, a KMKSZ ügyvezető alelnöke, a Nagyszőlősi Középszintű
Szervezet elnöke, Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Középszintű Szervezetének elnöke, Sin
József, a KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének elnöke, Sari József, a KMKSZ
Felső-Tisza-vidéki Középszintű Szervezetének elnöke, Mester András, a KMKSZ
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Kegyhely az Egyesült Államokban, a matawani Máriapócs
2014. augusztus 18. – Nemzeti Regiszter
Sokan bizonyára értetlenkedve olvassák fenti címet. Máriapócs? Egyesült Államok? Ez
nem Magyarországon, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében található? A válasz mindhárom
kérdésre igen, ugyanis Magyarországon és az Egyesült Államokban is létezik Máriapócs. Itt
az Egyesült Államokban Matawan (New Jersey) kertvárosi részében.

Diaszpóra

önkormányzati-gazdasági titkára. A KMKSZ ISZ elnöki posztjára Dobsa Istvánt
választották meg.
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és
a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével

Magyarország
www.atv.hu
www.blikk.hu
www.borsonline.hu
www.dunatv.hu
www.hirado.hu
www.hirszerzo.hu
www.hirtv.hu
www.hvg.hu
www.index.hu
www.kitekinto.hu
www.magyarhirlap.hu
www.mno.hu
www.mti.hu
www.nepszava.hu
www.nol.hu
www.origo.hu
Románia
www.erdely.ma
www.transindex.ro
www.kronika.ro
www.maszol.ro
www.nyugatijelen.ro
www.szekelyhon.ro
www.hhrf.org
/erdelyinaplo

Szlovákia
www.ujszo.com
www.szabadujsag.com
www.felvidek.ma
www.bumm.sk
hirek.sk

Ukrajna
www.hhrf.org
www.karpatinfo.net
www.karpataljalap.net
www.karpatalja.hu
www.karpatalja.ma

Ausztria
www.volksgruppen.at

Szlovénia
www.nepujsag.net
www.rtvslo.si

Szerbia
www.magyarszo.com
www.pannonrtv.com
www.vajdasagma.info

Horvátország
www.hmdk.hr
www.huncro.hr

Figyelt weblapok jegyzéke

készült.

Hírvivő
www.reggeliujsag.ro
www.manna.ro
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