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2014. április 18. – MTI, hirado.hu, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpátinfo, index, origo,
Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Népszabadság, Felvidék Ma, bumm.sk, hirek.sk, Vajdaság
Ma
Bemutatta a határon túli magyar közösségekből érkező európai parlamenti
képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP. Kárpátalját a lista 9. helyén Bocskor Andrea, a
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Főiskola tanára, Vajdaságot a 10. helyen Deli Andor, a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) tagja, a Felvidéket pedig - a jelképesnek számító 21.
helyen - Gubík László, a Magyar Közösség Pártja (MKP) ifjúsági szervezetének, a Via
Novának elnöke képviseli - közölte Pelczné Gáll Ildikó, a Fidesz alelnöke, a Fidesz-KDNP
EP-választási listavezetője. Bocskor Andrea bemutatkozásában azt ígérte, azért dolgozik
majd Brüsszelben, hogy elősegítse Ukrajna európai uniós integrációját, és megjelenítse a
kárpátaljai magyar közösség törekvéseit. Deli Andor szerint az EP-listás hely lehetőséget
ad az össznemzeti érdekek brüsszeli képviseletére, egyben „kiugrási lehetőség” a VMSZnek. Ő is kiemelte országa uniós integrációs folyamatát, amelyben „a VMSZ-nek
hídszerepet kell játszania”.

Vezető hírek

Bemutatta határon túli képviselőjelöltjeit a Fidesz-KDNP

A decentralizáció irányába módosítják az ukrán alkotmányt
2014. április 18. – MTI, hirado.hu, MNO
Nemzeti egységet sürgetett, egyúttal megígérte az ország alkotmányának módosítását az
ukrán miniszterelnök és az államfő. Az új alaptörvénnyel az orosz nyelv az ország egyes
régióiban hivatalos nyelvvé válhat. Turcsinov kijelentette: az ukrán állampolgárok közötti
béke és kölcsönös megértés érdekében biztosítani fogják a jogot a megyei, járási és városi
tanácsoknak arra, hogy az adott területen az ukrán mint államnyelv mellett hivatalossá
tegye az oroszt vagy más nyelvet, amelyet az ottani lakosság többsége beszél. Jacenyuk úgy
fogalmazott, hogy „egy sor intézkedést tesznek, amellyel megerősítik az orosz és más, a
helyi közösségek által Ukrajna területén használt nyelvek különleges státusát”.

A VMSZ ezért kért államtitkári pozíciókat, nem pedig miniszteri széket
2014. április 21. – Pannon RTV, Magyar Szó
Kisebbségi, regionális pártként a Vajdasági Magyar Szövetségnek az a feladata, hogy a
problémákra fókuszáljon, nem pedig az, hogy a politizálás színterét országos szintre
helyezze át – nyilatkozta Pásztor István a Magyar Szó hétvégi számának. A VMSZ elnöke
szerint ez azt jelenti, hogy a szerb kormány munkájában a vajdasági magyar politikusok
államtitkári szinten sikeresebbek tudnak lenni a következő négy évben annál, mintha
miniszteri pozíciókat kértek volna a koalíciós tárgyalások során.
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2014. április 20. – MTI, bumm.sk
Megrongálták Áchim L. András egykori, békéscsabai szlovák agrárszocialista politikus
budapesti, a városligeti Vajdahunyadvárban található szobrát, melyet csupán néhány
héttel ezelőtt állítottak fel. Az esetről Fuzik János, az Országos Szlovák Önkormányzat
(OSZÖ) elnöke tájékoztatta vasárnap az MTI-t. a mellszobor talapzatára a „szégyen” szót
írták, de az is látható volt, hogy az alkotást megpróbálták lefeszíteni a talapzatról. Az OSZÖ
elnöke szerint elképzelhető, hogy a bronzból készült szobrot az anyaga miatt akarták
megszerezni, így „csak” gazdasági bűncselekményről van szó.

Erdély

Magyarországi szlovák politikus szobrát rongálták meg Budapesten

Kisebbségi tájkép – csata után

Kelemen a zászlótörvényről: az érvek és a nyitottság eredményre fog vezetni
2014. április 18. – transindex.ro
Kelemen Hunor reményei szerint a párbeszéd, az érvek és a nyitottság előbb-utóbb
eredményre fog vezetni a zászlótörvény kapcsán. A Paprika Rádiónak nyilatkozó RMDSZelnök elmondta, a parlamenti vitát nem szabad megspórolni, ezért a képviselőházban és a
szenátusban is meg kell vitatni a tervezetet, ugyanakkor a szakbizottságokban és a plenáris
ülésen is meg kell szavazni kell az ügyben.

Erdély

2014. április 29. – Végel László – Népszabadság
A külhoni magyar szavazatok 95,49 százaléka szavazott a Fidesz-KDNP-re, aminek
többsége úgynevezett hálaszavazat, amit az egyszerűsített honosítás keretében
megszerezhető állampolgárságért, valamint a megszerezhető magyar útlevélért adtak.
Érdekesség, hogy a külhoni magyarok mellett kardoskodó Jobbik csak a szavazatok 2,28
százalékát kapta a Vajdaságban, ami jól érzékelteti, hogy a külhoni magyarok óvatosabbak
a nemzeti radikalizmussal szemben. Azonban a Fidesznek is akad tennivalója, hiszen
rengeteg külhoni magyart nem sikerült a választási részvételre buzdítania.

SZNT: korlátozó jellegű a készülő zászlótörvény
2014. április 19. – Krónika, MTI, transindex.ro, Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió,
maszol.ro, Magyar Hírlap
A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) a készülő zászlótörvény veszélyeire hívta fel a
székelyföldi önkormányzatok és a székely emberek figyelmét, és mozgalmat hirdetett a
székely jelképek védelméért. Az MTI-hez eljuttatott „nagypénteki felhívásban” az SZNT a
készülő zászlótörvény székelyföldi bojkottjára szólította fel az önkormányzatokat, mert úgy
tartja, a jogszabály „egyetlen világos célja a székely zászló szabad használatának
korlátozása".
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2014. április 20. – Erdély Ma
Az Európa Parlamenti választásokon túl, 2014. az elszakadások, a népszavazások és a
szeparatizmus éve is, vélelmezi a német baloldali Der Freitag. „A zászlók összetűzése
Romániában. A következő szeparatista konfliktus Székelyföldön érlelődik. Egy
tömbmagyar közösség az autonómia küszöbén áll” – írja riportjában Martin Leidenfrost,
Pozsonyban és Brüsszelben élő osztrák újságíró, aki több ausztriai, németországi, svájci és
szlovákiai sajtótermékben közöl. Március elején Leidenfrost Romániába látogatott, hogy
ismerkedjen az ottani helyzettel, és megtudja a választ a „honnan jönnek és mit akarnak a
székelyek” kérdésre.

Erdély

Német lap: a következő elszakadási konfliktus Székelyföldön fog kirobbanni

Fidesz–RMDSZ, avagy a diaszpóralét stratégiája

Csáky Pál: Nem az uniós struktúráknak, a választóknak kell megfelelni
2014. április 18. – hirek.sk
Az Európai Uniónak nincs alternatívája, főleg a kis közép-európai posztkommunista
országok számára, állítja Csáky Pál. Az MKP európai parlamenti képviselőjelöltje,
listavezetője reméli, ha mindent korrekt módon teszünk le az asztalra, az EU hozadéka
sokkal nagyobb, mint az a negatívum, amit egyébként nagyon sokan jogosan bírálnak.

Felvidék

2014. április 21. – transindex.ro
Úgy tűnik, a magyar kormánypártnak mind az RMDSZ-re, mind pedig az ellenzékére
szüksége van mint két, egymást kiegészítő regulátorra - állapítja meg Bakk Miklós.
Véleménye szerint a külhoni magyar állampolgárság tömeges felvétele egyfajta előhívóhatást is kifejtett: láthatóvá tette és egyben el is mélyítette azokat a dilemmákat, amelyek
korábban is léteztek és determináló hatással voltak az erdélyi magyarok politikai elitjére.

Kulturális támogatások – Feltétel lesz a szlovák nyelvű reklám?
2014. április 21. – hirek.sk
Módosítaná a kulturális rendezvények megvalósításához nyújtott támogatások
feltételrendszerét a kulturális minisztérium, amely azt kifogásolja, hogy bizonyos akciók
reklámanyaga nem készült el szlovák nyelven. A támogatási feltételek megváltoztatását a
kormányhivatalnak a kulturális minisztérium javasolja, amely összeállította az államnyelv
használatáról szóló jelentését. Abban rámutat, hogy a kormányhivatal által támogatott
egyes rendezvényeket csak a kisebbségek nyelvén – többnyire magyarul – propagálták,
nem pedig az államnyelven. A törvény eközben kimondja, hogy a közvéleménynek szóló
valamennyi információnak szlovák nyelven is elérhetőnek kell lennie.
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Egy páratlan lehetőség
2014. április 20. - Pesevszki Evelyn – Magyar Szó
A napokban derült ki, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség Deli Andor jelenlegi tartományi
oktatási, közigazgatási és nemzeti közösségi titkárt, a párt tisztségviselőjét javasolta a
Fidesz-KDNP Európai Parlamenti választási listájára. Deli Andor a lista tizedik jelöltje. A
magyarországi kormányzó pártszövetség pénteken Budapesten mutatta be külhoni
jelöltjeit a sajtónak. Nyilatkozatában Deli Andor kiemelte: az EP-listás hely lehetőséget ad
az össznemzeti érdekek brüsszeli képviseletére, valamint emellett „kiugrási lehetőség” a
VMSZ számára. A vajdasági képviselőjelölt szerint a VMSZ-nek a híd szerepét kell
betöltenie Szerbia európai integrációs folyamatában.

Felvidék

2014. április 21. – Felvidék Ma
Az ötéves kétnyelvű gimnáziumokba a jövőben valószínűleg csak a kilencedik osztályt
elvégzett tanulók jelentkezhetnének. Legalábbis ilyen változtatást tervez az oktatási tárca
Dušan Čaplovič vezetésével. A tárcának nem tetszik ugyanis, hogy azok a nyolcadikosok,
aki felvételt nyernek az ötéves kétnyelvű gimnáziumokba, az általános iskolában nem
szereznek alsóbb szintű középfokú műveltséget, amit egyébként az alapiskola nyújt, mivel
ezek a tanulók nem sajátítják el az alapiskola 9. osztályának kerettanterve alapján
meghatározott tananyagot.

Vajdaság

Csak a kilencedikeseket engedné Čaplovič a kétnyelvű gimnáziumokba

A VMSZ és az SZHP közösen irányítják Újvidéket
2014. április 18. – Magyar Szó
A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyarok Szövetsége Újvidéken aláírták a városi
szintű megállapodást, amelynek értelmében a VMSZ társul a városi hatalmi koalícióhoz.
Miloš Vučević újvidéki polgármester kijelentette, hosszas tárgyalások után sikerült
megállapodni a közös célokról, és ezentúl közösen próbálnak megoldásokat találni a város
legégetőbb gondjaira.

Mégsem fogják évente váltogatni a házelnököket
2014. április 21. – Vajdaság Ma, Pannon RTV
A parlamenti pártok nem fogadták el azt az ötletet, amely szerint csak egy-egy évre
választották volna meg a szerbiai parlament elnökét, így a választásokon a legtöbb
szavazatot kapó Szerb Haladó Párt (SNS) fogja adni a házelnököt is az elkövetkező négy
évre, írja a B92. Ugyanakkor a haladók kapják meg a parlament két alelnöki tisztségét is,
az viszont még csak az elkövetkező napokban derül ki, hogy kiket neveznek ki ezekre a
tisztségekre, hiszen a parlament megalakítása április 23-án fejeződik be.
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2014. április 21. – Vajdaság Ma
A Szerb Haladó Párt és a Vajdasági Magyar Szövetség képviselői hivatalosan szerdán,
április 23-án látják el kézjegyükkel a közös kormányzásban való részvételről szóló
szerződést, értesült a Novosti. Az SNS és a VMSZ által aláírandó koalíciós megállapodásba
bekerül – egyebek között – az a rész is, amelyben a leendő partnerek arra kötelezik
magukat, hogy politikájukban különösen fontos szerepet kap a mezőgazdaság, a szociális
politika és a gazdaság, akárcsak a kisebbségi kérdések. „Mi ragaszkodunk hozzá, hogy a
megállapodás szövegébe kötelezettségként az is kerüljön be, hogy június 6-áig meg kell
hozni a tartomány új statútumát, év végéig pedig a pénzeléséről szóló törvény is” nyilatkozta Pásztor Bálint.

Vajdaság

Novosti: Szerdán írják alá a haladók és a VMSZ közötti megállapodást

Közös húsvéti ünnep volt az óbecsei főtéren

Egészségügyi támogatást kapott Magyarországtól a Beregszászi járás
2014. április 20. – Kárpátalja Ma
Magyarország Külügyminisztériuma 10 millió forintot különített el a Beregszászi járás
egészségügyi ellátásának javítására. Az összeg egyik felét a Máltai Szeretetszolgálat
Beregszászi Járási Szervezete kapta, másik felét a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálattal
együttműködő Advance központ kapta a háziorvosok munkájának tökéletesítésére.

Ungvárra látogatott a szlovák külügyi és európai ügyekkel foglalkozó
államtitkár

Kárpátalja

2014. április 21. – Magyar Szó
Példaértékű hagyományt ápolnak évek óta Óbecsén: amikor a katolikus és a pravoszláv
vallás húsvéti ünnepe egy napra esik, a papság és a hívők a templomokban megtartott
egyházi szentmise, illetve liturgia után a város főterén együtt is megünneplik a keresztény
világ egyik legszentebb ünnepét. A vasárnap megtartott közös húsvéti ünnepségen Dejan
Stojanov óbecsei püspöki helynök és Fuderer László belvárosi plébános mellett Vuk
Radojević polgármester és Knézi Péter, a községi képviselő-testület elnöke is üdvözölte a
megjelenteket. A főtéren megjelent hívőknek a szerb és magyar népviseletbe öltözött
fiatalok piros tojást és emléklapot ajándékoztak.

2014. április 21. – Kárpátinfo, Kárpátalja Ma
Április 16–17-én Ungvárra látogatott Peter Burian. A szlovák államtitkár látogatásának
célja a Szlovákia és Kárpátalja közötti kommunikáció és a felsőoktatási intézményekkel
való együttműködés folytatása. Látogatása során találkozott Valerij Luncsenkóval, a
megyei közigazgatási hivatal elnökével és Ivan Balogával, a megyei tanács elnökével. Peter
Burian beszélgetést folytatott kárpátaljai kutatókkal és tudósokkal is.

6

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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