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2014. augusztus 21. – MTI, hirado.hu
Az elmúlt időszakban romlott a helyzet Kelet-Ukrajnában - jelentette ki Navracsics Tibor
az Országgyűlés külügyi és nemzetbiztonsági bizottságának együttes ülésén. A miniszter
elmondta: a magyar diplomáciát három szempont vezérelte az ukrajnai válsággal
kapcsolatban. Az első a békés rendezés, a helyzet stabilizálódása. A második, hogy
Magyarország érdekelt egy a területi integritását élvező, demokratikus, független, a
kisebbségi jogokat tiszteletben tartó Ukrajna létében. A harmadik, hogy a magyar lépések
megtételekor különös figyelemmel kell lenni a kárpátaljai magyarság érdekeire. "Nem
jöhet olyan fordulat, amely a kárpátaljai magyarság jogainak csorbulását vagy
életkörülményeinek lehetetlenné válását eredményezné" - jelentette ki.

Vezető hírek

Navracsics: Romlott a helyzet Kelet-Ukrajnában

Kelemen Hunor: nem lesz magyar összefogás
2014. augusztus 21. - maszol/Hír Tv, erdely.ma , mno.hu
Nem lesz magyar összefogás a román elnökválasztás első fordulójában – mondta az
RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor a Hír TV Magyarország élőben című műsorában azt
mondta: fel sem merült az egyezkedés lehetősége a két magyar jelölt között, ők is csak a
sajtóból értesültek arról, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt is elindítja saját jelöltjét a
választáson.

Pásztor vezeti a tartományi kormány átalakításáról folyó tárgyalásokat
2014. augusztus 21. – Vajdaság Ma
Legkésőbb jövő hét elején Pásztor István megkezdi az új, vajdasági egységkormány
megalakításával kapcsolatos tárgyalásokat, értesült a Novosti. Az Aleksandar Vučić
pártelnökkel született megállapodásuk értelmében a Szerb Haladó Párt (SNS) áldását adta
minderre, s a tárgyalásokra meghívást kapnak mindazok a pártok, amelyeknek
képviselőjük van a tartományi parlamentben. Hogy a meghívásnak ki tesz eleget, az
egyelőre még bizonytalan. A Demokrata Párt, amely azt ismételgeti, hogy nem lép közös
kormányzásra a haladókkal, nem is zárkózik el ettől a tárgyalások előtt.

A Partiumi Magyar Napok sokaknak reményt ad
2014. augusztus 22. – Kormany.hu, Miniszterelnökség
Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség Kiemelt társadalmi ügyekért felelős helyettes
államtitkára csütörtökön részt vett a 13. Partiumi Magyar Napok Rendezvényein, ahol a
szatmári magyarság céljairól egyeztetett az RMDSZ megyei vezetőivel és rész vett a
partiumi fiatal magyar orvosok találkozóján. Most van itt a mi időnk - mondta köszöntő
beszédében Latorcai Csaba, aki szerint vállalva a Magyarország Alaptörvényében is
rögzített egymás iránti kölcsönös felelősségünket, közös erőfeszítéssel tehetjük egyre
egészségesebbé, gazdagabbá és örömtelibbé Kárpát-medencei és azon kívüli magyar
közösségeink életét.

2

2014. augusztus 21. - MTI, maszol.ro, erdely.ma,transindex.ro, Krónika, szekelyhon.ro
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kormányzati részvétele elleni
tiltakozásul kilépett a Szociáldemokrata Pártból (PSD) a magyarellenes állásfoglalásairól
elhíresült Bogdan Diaconu parlamenti képviselő, s azt is bejelentette csütörtökön, hogy
Egyesült Románia Párt néven új politikai pártot alapít.

Erdély

Új pártot alapít egy magyarellenességéről elhíresült román parlamenti
képviselő

Jó hír az RMDSZ-nek Diaconu kilépése a PSD-ből
2014. augusztus 21. - maszol.ro
Bár Bogdan Diaconu nem olyan meghatározó politikusa a Szociáldemokrata Pártnak, hogy
magyarellenes, nacionalista kirohanásaival befolyásolni tudja a kormányzást, kilépése a
PSD-ből jó hír az RMDSZ számára – mondta csütörtökön a maszol.ro-nak Kovács Péter.

Szétválasztják a kulturális miniszteri és a kormányfőhelyettesi tisztséget?
2014. augusztus 21. - maszol, transindex.ro
Az RMDSZ elnöke nem zárja ki azt a lehetőséget, hogy az őszi ülésszakban a koalíció új
kormánystruktúrát terjeszt a parlament elé, amelyben szétválasztják a miniszterelnökhelyettesi és kulturális miniszteri tisztségeket. Ezt Kelemen Hunor a Transindexnek
nyilatkozta csütörtökön, annak kapcsán, hogy a szövetség még nem nevezte meg a
kulturális miniszter-jelöltjét.

Lemondott a sepsiszéki EMNT éléről Sánta Imre
2014. augusztus 21. - maszol.ro, szekelyhon.ro
Nem akar pártkatona lenni, ezért lemondott az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács sepsiszéki
szervezetének elnöki tisztségéről Sánta Imre lelkész. Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP)
korábbi háromszéki képviselőjelöltje ezt levélben tudatta a szervezet tagjaival.

Antal Árpád: korszerűbb állam lenne Románia, ha magyar elnöke lett volna
2014. augusztus 21. erdely.ma
Románia ma sokkal korszerűbb, megreformáltabb állam lenne, ha az elmúlt években
magyar vezetője lett volna – jelentette ki csütörtökön Antal Árpád, miután aláírta az
RMDSZ államfőjelöltjének támogatói ívét.
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Erdély

Szociológus: Romániában a magyarok viselik a nyelvi sokszínűség
költségeinek a többségét
2014. augusztus 21. - MTI, maszol.ro, erdely.ma
Csata Zsombor szociológus szerint Romániában a magyar közösség viseli a nyelvi
sokszínűség költségeinek nagyobb részét. A Babes-Bolyai Tudományegyetem adjunktusa a
Kolozsvári Magyar Napok keretében tartott előadásában felsorakoztatta azokat a
gazdasági érveket, amelyekkel - véleménye szerint - eredményesebben harcolhatna nyelvi
jogaiért a magyar közösség.

Háromnapos túrával emlékeznek az ezeréves határt védő katonákra
2014. augusztus 21. - MTI, szekelyhon.ro
Idén az első világháború kitörésének 100. és a gyimesi kitörés 70. évfordulója alkalmából
három napos rendezvénnyé bővítették a 32-es határvadász zászlóalj emléktúrát. Az
ezeréves határt védő katonáknak emléket állító túra résztvevői péntektől vasárnapig 20
kilométert tesznek meg a Gyimesekben – mondta az egyik szervező, Vincellér Tibor, a
Kelet-magyarországi Speciális Mentő Egyesület elnöke az MTI-nek.

Rehabilitációs központ és temető lenne az egykori lőtér területén
2014. augusztus 21. - szekelyhon.ro
Kéréssel fordultak az egyházak vezetői a sepsiszentgyörgyi önkormányzathoz a temetők
bővítése miatt. Az intézmény az egykori lőtér tulajdonjogának átadását követően több
hektárt biztosítana számukra, ugyanakkor rehabilitációs központot is létrehoznának rajta.

Hetvenedik évad, színes kínálat a Nemzetiben

Felvidék

2014. augusztus 21. - szekelyhon.ro
Interneten is bérletet lehet váltani a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós
Társulatának előadásaira. A 2013−2014-es évad bérlettulajdonosai szeptember 5-ig
újíthatják meg bérleteiket.

10 éves az Ipoly-hidak Újjáépítéséért Polgári Társulás
2014. augusztus 21. – Felvidék Ma
Tíz évvel ezelőtt, augusztus 20-án egy maroknyi ember alapította meg Bussán az Ipolyhidak Újjáépítéséért polgári társulást. Nem volt véletlen ez a dátum, az országalapítás
ünnepe – mondta el a Felvidék.ma-nak Lőrincz Mária, a polgári társulás jelenlegi elnöke.
Az azóta elhunyt Molnár Katalint váltotta a poszton, akinek oroszlánrésze volt a hídépítési
program elindításában, és a két új híd, a Rárópuszta és Rárós, valamint a Pető és
Pöstyénpuszta közötti megépítésének.
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Szent Istvánra emlékeztek Temerinben
2014. augusztus 21. – Vajdaság Ma
Az államalapító Szent István tiszteletére tartottak ünnepi megemlékezést Temerinben, a
Lukijan Mušicki Művelődési és Tájékoztatási Központ nyári színpadán. Ünnepi köszöntőt
Gusztony András polgármester mondott. A műsorban Szent István királyról szóló versek,
énekek hangzottak el, felléptek a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület táncosai és
citerásai. Záróakkordként a Dalárda férfikórus vezényletével közösen énekelte mindenki a
magyar himnuszt. Az esti ünnepi megemlékezést tűzijáték zárta.

Felvidék

2014. augusztus 21. – Felvidék Ma
Dunaszerdahelyen augusztus 20-án a város polgármestere, Hájos Zoltán és politikai
pártok képviselői, valamint társadalmi és civil szervezetek, az oktatásügyi intézmények
vezetői ünnepi koszorúzással emlékeztek Szent Istvánra. A polgármesteri köszöntőt
követően Berényi József, az MKP elnöke méltatta az államalapító királyunk életét és
munkásságát.

Vajdaság

Szent István Napok 2014 – Dunaszerdahely

Vajdasági iszapbirkózás
2014. augusztus 21. – Pesevszki Evelyn – Magyar Szó
Újabb érvek hangzottak el amellett, hogy miért támogatandó Pásztor István és Aleksandar
Vučić, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt elnökeinek kezdeményezése,
hogy Vajdaságban egységkormány alakuljon. Az SZHP kizárólag Vajdaság érdekeit tartja
szem előtt, így most már a Demokrata Párttal is hajlandó lenne együttműködni a
tartományi hatalomban, jelentette ki Goran Knežević, a haladók alelnöke. A Vajdasági
Szociáldemokrata Liga szerint is csakis átfogó politikai együttműködéssel juthat ki a
tartomány az aktuális zsákutcából, mondta Bojan Kostreš, a párt alelnöke. Dinko
Gruhonjić politikai elemző szerint ebben a történetben minden egy céllal történik: hogy
kiírják a tartományi parlamenti választásokat. A lap kérdésére, hogy mire számít, ha az
SZHP valamilyen módon hatalomra jut a tartományban, Gruhonjić kifejtette: mivel a
haladók tagadhatatlan óhaja, hogy minden szinten hatalomra kerüljenek, ezért arra
számít, hogy az eddigi egy helyben topogás jó eséllyel megszűnik.

Erzsébetlak az együttélés példája
2014. augusztus 21. – Magyar Szó
Az Európai Régiók Közgyűlésének (AER) Nyári Akadémiáján résztvevő fiatalok szerdán
délután a Nagybecskerek közelében levő Erzsébetlakra látogattak. A húsz országból érkező
110 vendégnek a Tiganjica Bánáti Házban beszélgetést szerveztek, melynek témája Európa
kisebbségei és a kultúrák közötti kapcsolatok voltak. A beszélgetésen az egybegyűltekhez
szólt a Román Nemzeti Tanács képviselője, Nagybecskerek Város képviselője és a
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Zentán is kenyeret szenteltek

Vajdaság

nagybecskereki ombudsman. A vendégek betekintést kaptak az itteni közösségek életébe,
szokásaikba, hagyományaikba, meglepődtek a szívélyes fogadtatáson, amelyben
részesültek. Ugyanakkor jelentősek a találkozó keretében a különböző témákról megtartott
bilaterális tárgyalások, a találkozó fontos hozadéka, hogy egyes régiók már konkrét
projektumokról is tárgyalnak.

2014. augusztus 21. – Magyar Szó
Szolnokkal párhuzamosan Zentán is felszentelték a Kárpát-medence kenyerét. A Tiszaparti városban a Szent István-nap alkalmából a Kis Szent Teréz-emléktemplom előtti téren
szerény művelődési programot tartottak, amelyet hálaadó szentmise követett. A magyar
nemzet legnagyobb ünnepe alkalmából szervezett rendezvénysorozat három évvel ezelőtt
Szolnokról indult útjára. Az idén a rekordméretű pityókás cipót a székelyföldi Diószegi
László vezetésével öt határon túli város pékmestere dagasztotta, gyúrta egybe a szolnoki
művésztelepen. Az óriási kenyér sütéséhez Zentán kívül hozzájárult még a felvidéki
Révkomárom, a kárpátaljai Beregszász, a székelyföldi Sepsiszentgyörgy, a lengyelországi
Tarnów, valamint a magyarországi települések közül Lipót.

A Szent Korona szalmából készült mása Magyarkanizsán
2014. augusztus 21. – Pannon RTV
A Szent Korona díszes kivitelezésű, szalmából készült mását kapta ajándékba Szent István
napján a magyarkanizsai Szent Őrangyalok katolikus templom. A koronát két szabadkai
művész, Ivana Dulić és Ana Vukov Kenyeres Ivankának, a Vajdasági Képzőművészeti Kör
vezetőjének készítette a szalmafonó művészek sokéves támogatásának elismeréséül. A
csodás alkotást Ivanka ajánlotta fel a templomnak, hogy méltó, mindenki által elérhető
helyen emlékeztessen bennünket Szent István örökségére.

Kisebbségek a politikai döntéshozatalban
2014. augusztus 22. – Magyar Szó, Pannon RTV
A Nyári Akadémia csütörtöki előadássorozatát Nyilas Mihály tartományi oktatási,
közigazgatási és nemzeti közösségi titkár nyitotta meg, aki A kisebbségi jogok
megvalósulásáról a Vajdaságban címen értekezett, különös tekintettel a politikai
érdekképviseletre, és hogy milyen szinteken, miként valósul meg a kisebbségi
jogérvényesítés, a kisebbségi nemzeti közösségek milyen módon vannak jelen a
hatalomban az önkormányzatoktól kezdve a vajdasági döntéshozatalon át egészen a
köztársasági szintig.
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Szent Istvánra emlékeztek Dobronakon
2014. augusztus 21. – RTV Slovenija Hidak
A magyar államiság napjára és Szent István királyra emlékeztek szerdán késő délután
Dobronakon. A Szent István-szobor megkoszorúzásával egybekötött alkalmi kultúrműsor
után ünnepi szentmisét tartottak a Szent Jakab plébániatemplomban.

Kárpátalja

2014. augusztus 21. – Kárpátalja
Két hónapja alakult meg a KMKSZ ISZ, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági
Szervezete, mely a térségben élő fiatal magyarság érdekképviseletét tűzte ki elsődleges
céljául. A szövetség elnöke, Dobsa István a Kárpátalja Ma portálnak elmondta, a szervezet
legfontosabb céljai között szerepel a kárpátaljai magyar ifjúság érdekvédelme, összefogása,
megosztottságának mérséklése, Kárpátalja természeti értékeinek és kulturális örökségének
védelme, a fiatalok szülőföldön való maradásának ösztönzése.

Muravidék

KMKSZ ISZ, avagy egy régi/új szervezet újjáélesztése
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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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