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Pásztor István: A statútum elfogadása előtt nem lesznek előrehozott 
tartományi választások 
2014. április 22. – Pannon RTV 

A statútum elfogadása előtt nem lesznek előrehozott tartományi választások – nyilatkozta 

Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azokra a 

spekulációkra utalva, amelyek szerint a VMSZ-nek a köztársasági kormányban való 

szerepvállalását a tartományi hatalmi többség felbomlásához kötötték. Szavai szerint 

semmiképpen sem lesznek előrehozott tartományi választások Vajdaságban június 6. előtt, 

hiszen addig a határidőig el kell fogadni a tartományi statútumnak a szerbiai 

alkotmánnyal összehangolt változatát, a VMSZ-nek pedig nem fontos a tartományi hatalmi 

többség megváltoztatása a legitimitás kérdésének felmerülése ellenére sem. 

 

Csekély a támogatottsága Ukrajna föderalizálásának 
2014. április 22. – MTI, hirado.hu 

Az ukrajnai polgárok többsége ellenzi az ország föderalizálását - derül ki egy, kedden 

Kijevben megjelent közvélemény-kutatásból. Ha most tartanának népszavazást Ukrajna 

területi berendezkedéséről, a szavazók mindössze 16,7 százaléka adná voksát arra, hogy 

Ukrajna szövetségi állammá váljon, 68,3 százalékuk viszont decentralizált hatalommal 

rendelkező, de egységes ország megmaradására szavazna. 

 

Tájékoztató a nyelvi jogainkról 
2014. április 22. – Kárpátalja Ma 

A Nemzetpolitikai Kutatóintézet és a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, 

illetve annak Hodinka Antal Intézete együttműködésében olyan tájékoztató jellegű 

kiadvány készült, amely a hétköznapi nyelvhasználók számára konkrét kérdések és 

válaszok formájában nyújt útmutatást arról, hogyan élhetnek nyelvi jogaikkal az 

önkormányzatok, a kárpátaljai magyar társadalmi és civil szervezetek, valamint az 

állampolgárok. 

 

Határon túli színházsorozat a Tháliában 
2014. április 22. – MTI, Magyar Hírlap 

Öt nap alatt tíz előadást láthat a közönség a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjén a 

budapesti Thália Színházban május 7. és 11. között. A szemle kísérőprogramja Németh 

László sepsiszentgyörgyi születésű grafikus plakátkiállítása, amely április 29-től a 

programsorozat végéig látható. A szemle előadásait közönségtalálkozók követik, 

amelyeken a produkciók alkotóival találkozhatnak az érdeklődők. 
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http://pannonrtv.com/web/?p=122553
http://pannonrtv.com/web/?p=122553
http://www.hirado.hu/2014/04/22/csekely-a-tamogatottsaga-ukrajna-foderalizalasanak/?source=hirkereso
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/26382-tajekoztato-a-nyelvi-jogainkrol
http://magyarhirlap.hu/hataron-tuli-szinhazsorozat-a-thaliaban
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Kelemen figyelmeztetné a műemléktulajdonosokat a felelősségükre 
2014. április 22. – transindex.ro, Szabadság 

Jelentős összegeket kellene elkülöníteni a kulturális minisztérium részére ahhoz, hogy 

nagyszabású projektek is megvalósulhassanak, jelentette ki az Agerpres hírügynökségnek 

adott interjújában Kelemen Hunor. A kulturális miniszter elmondta, mielőbb aktualizálni 

kell néhány kulturális területen a törvényi hátteret, például az épített örökségre, a 

mozikra, az alkotók egyesületeire vonatkozó jogszabályokat. A kulturális intézmények 

alkalmazottaira vonatkozó bérrácsot 2015-től megváltoztatná. 

 

Csak a román áldozatokra emlékeztek Váradon 
2014. április 22. – Krónika 

Némi feszültséget szült a Bihar Megyei Tanács legutóbbi ülésén, hogy a román csapatok 

bevonulásának 95-ik évfordulója alkalmával post mortem díszpolgárrá avattak több 

személyiséget. Nagyvárad egykori polgármestere, a „városépítő” Rimler Károly mellett az 

ügyvéd Aurel Lazăr, Ioan Ciordaş, Nicolae Bolcaş és Traian Moşoiu tábornok érdemelte ki 

a címet. Továbbá Viorel Faur egyetemi történészprofesszor A Bihar megyei román 

lakosság drámai helyzete 1919 első hónapjaiban című könyvét is méltatták. „Azt gondolom, 

hogy 95 év után eltelt elég idő ahhoz, hogy Tacitus szavaival élve gyűlölet és részrehajlás 

nélkül lehessen írni a történtekről” – fogalmazott felszólalásában Szabó Ödön, az RMDSZ 

Bihar megyei szervezetének ügyvezető elnöke a nacionalista műveiről ismert történész 

újabb munkájára utalva. 

 

Borboly: ne démonizálják a Székelyföldet! 
2014. április 22. – Krónika 

Felháborodásának adott hangot kedden Borboly Csaba, a Hargita megyei közgyűlés elnöke 

egy, a német sajtóban a múlt héten megjelent cikk miatt, amely szerint Európa következő 

„szeparatizmus miatti konfliktusa” Romániában törhet ki, ahol a Székelyföld „az 

autonómia megszerzése előtt áll.” Borboly szerint valóságos hisztéria tört ki a székely 

autonómia kapcsán, és leszögezte: a Der Freitag című lapban megjelent cikkben – amelyet 

a bukaresti sajtó is átvett – megemlített Hargita, Kovászna és Maros megyében az 

emberek mindennapi gondokkal küszködnek, problémáik ugyanazok, mint az ország más 

régióiban – például a munkahelyek hiánya, a fiatalok elvándorlása vagy az oktatási 

rendszer hiányosságai. 

 

Kinek áll a zászló? 
2014. április 23. – Farcádi Botond - Háromszék 

Heves érzelmeket váltott ki a Bukarestben készülő zászlótörvény. A román sajtó tiltakozik, 

hogy ezzel törvényes alapot teremtenek a székely zászló kitűzésének. Ezzel szemben a 

Székely Nemzeti Tanács szerint a tervezet valójában korlátozza a jelkép szabad 

használatát. Az RMDSZ-nek ez egy kedvező lehetőség lenne arra, hogy bizonyítsa 

jelenlétének szükségességét a kormányzatban azzal, hogy kiáll a jelkép szabad használata 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=36060
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/reszrehajlo-tortenelem
http://www.kronika.ro/erdelyi-hirek/borboly-ne-demonizaljak-a-szekelyfoldet
http://www.3szek.ro/load/cikk/69666/kinek_all_a_zaszlo
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mellett, míg a szociáldemokratáknak a választóik felé kell bizonyítaniuk, hogy nem 

engednek meg mindent a magyaroknak. 

 

Irányítsuk magunkra Európa figyelmét (Kampányban az RMDSZ) 
2014. április 23. – Hecser László - Háromszék 

Az RMDSZ EP-listájának harmadik helyén szereplő Vincze Loránt Kisebbségvédelem az 

Európai Unióban – a többfordulós játszma állása címmel tartott előadást Baróton. Vincze 

az RMDSZ külügyi titkáraként és az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) 

alelnökeként számos uniós államban járt, az általa megismert kisebbségek helyzetét 

mutatta be. Az erdélyi magyarok számára követendő példának Dél-Tirolt mondotta – mint 

hangsúlyozta, ezért is választotta választási kampánya jelmondatául: Hozzuk el Dél-Tirolt 

Erdélybe! –, de kitért a katalánok, a bretonok és a görögországi törökök harcára is. 

 

Ma Hedvig, holnap te? – Önkény helyett igazságot! 
2014. április 22. – bumm.sk, hirek.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Tüntetést szervez április 30-án 18 órai kezdettel Pozsonyban a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztala, karöltve a legnagyobb szlovákiai magyar civil szervezetekkel és pártokkal – 

Žák Malina Hedvig csaknem nyolc éve elhúzódó ügye és az ellene tett vádemelés miatt, 

valamint a szlovákiai igazságszolgáltatásban uralkodó állapotok kapcsán. A tiltakozó 

megmozdulásra, mely nemzetiségre és világnézetre való tekintet nélkül egyesíteni kívánja 

a társadalmat, mindenkit várnak, akinek fontos ez az ügy. 

 

Čižnár: Hedvigről független bíróság fog dönteni 
2014. április 22. – Új Szó 

Jaromír Čižnár főügyész sajnálatosnak és szerencsétlennek tart minden szakmai és laikus 

véleménynyilvánítást Malina Hedvig ügyéről, amely az ügy iratanyagának ismerete nélkül 

történik. Ezt a főügyész a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának demonstrációra való 

felhívása kapcsán mondta.  

 

Bugár: nem Kiska nyilatkozott elhamarkodottan Hedvigről 
2014. április 22. – Új Szó 

Nem Andrej Kiska megválasztott köztársasági elnök volt az, aki elhamarkodottan 

nyilatkozott Žák-Malina Hedvig ügyében – vélekedik Bugár Béla, a Híd elnöke. A június 

15-én hivatalba lépő államfőt többen bírálták amiatt, hogy kijelentette, ha Žák-Malina 

Hedviget elítélik, kegyelemben részesíti. „Még el sem indult az eljárás, amikor a 

miniszterelnök és a belügyminiszter kijelentette, hogy a lány hazudik. A megválasztott 

elnök csak a szándékát mondta el. Az mondta, ha elítélik, kegyelemben részesíti” – 

hangsúlyozta Bugár. 
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http://www.3szek.ro/load/cikk/69667/iranyitsuk_magunkra_europa_figyelmet_kampanyban_az_rmdsz
http://www.hirek.sk/belfold/20140422141533/Ma-Hedvig-holnap-te-Onkeny-helyett-igazsagot.html
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/22/ciznar-hedvigrol-fuggetlen-birosag-fog-donteni
http://ujszo.com/online/kozelet/2014/04/22/bugar-nem-kiska-nyilatkozott-elhamarkodottan-hedvigrol
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Elhunyt Burián László atya 
2014. április 22. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

Életének 92. esztendejében április 22-én elhunyt Burián László atya, Szenc szülötte, 

számos kitüntetés birtokosa, aki példásan helytállt a deportált magyarok között 

Csehországban. A hatvan éve pappá szentelt Burián László életének utolsó éveiben kisegítő 

plébános volt Párkányban. A felvidéki magyarságért való példaértékű kiállásáért, a hit és a 

nemzeti öntudat erősítéséért végzett tevékenysége elismeréseként 2013-ban a Magyar 

Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetést kapta meg, 2014 márciusában pedig 

Szent István-érmet kapott. 

 

Pásztor István: Megbízható koalíciós partner szeretnénk lenni 
2014. április 22. – Vajdaság Ma 

Pásztor István, a tartományi parlament és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke ismét 

elutasította azokat a spekulációkat, amelyek szerint a VMSZ-nek a köztársasági 

kormányban való szerepvállalását a tartományi hatalmi többség felbomlásához kötötték.  

„A kormányban való részvételünk nem jelenti azt, hogy felbontjuk a tartományi koalíciót 

(a Demokrata Párttal). A különböző szinteken különböző megállapodásokat kötöttünk, az 

embernek pedig igyekeznie kell korrektnek lenni, végtére is helyi szinten a Szerb Haladó 

Párt (SNS) és a Demokrata Párt (DS) is együttműködik bizonyos községekben“ – mondta 

Pásztor István. 

 

Vučić hivatalosan is kormányalakító 
2014. április 22. – Vajdaság Ma, Magyar Szó, Pannon RTV, Magyar Hírlap, Magyar 

Nemzet 

Tomislav Nikolić szerb elnök hivatalosan is kormányalakítással bízta meg Aleksandar 

Vučićot, a Szerb Haladó Párt (SNS) elnökét, aki kabinetjének tagjait április 27-éig meg is 

nevezi. „az elkövetkező három-négy évben, ameddig a kormány megbízatása tart, 

Szerbiából egészséges és tisztességes országot faragunk”, jelentette ki az új 

kormányalakító. Vučić megígérte, kitartóan és becsületesen fog dolgozni Szerbia javára. 

 

Pásztor: Ez lehetőség arra, hogy Vajdaság új pozíciót foglaljon el 
2014. április 22. – Vajdaság Ma 

Az alkotmány módosítása még vár Szerbiára, nem holnap ugyan, de mindenképpen e 

kormány megbízatása idején, s ez jó alkalom arra is, hogy Vajdaság más pozícióba 

kerüljön, jelentette ki Pásztor István, a VMSZ elnöke. Pásztor a B92 Kažiprst (Mutatóujj) 

című műsora vendégeként elmondta, a haladókkal már holnap aláírják a koalíciós 

megállapodást. “Mindenről megállapodtunk, amiről csak lehet, az egyéb részletek 

megvitatása a kormány megalakulása után várható, s ide tartoznak a személyi megoldások 

is. A fontos az, hogy amiről megállapodtunk, papírra kerüljön”, mondta Pásztor. 
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http://www.felvidek.ma/felvidek/hitelet/45343-elhunyt-burian-laszlo-atya
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http://www.vajma.info/cikk/szerbia/20356/Vucic-hivatalosan-is-kormanyalakito.html
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Szabadka: Megpróbálták ellopni a Népkör előtti Kossuth-szobrot 
2014. április 22. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A húsvéti ünnepek előtt ismeretlen tettesek megkísérelték ellopni az intézmény 

főbejáratánál található Kossuth-szobrot, tájékoztatott a szabadkai Népkör Magyar 

Művelődési Központ vezetősége. A tettes vagy tettesek megpróbálták felfeszíteni az üveget, 

de mivel az törésálló, így csak megrepedt. Az üveg kicseréléséig a Népkör munkatársai 

biztonságba helyezték a szobrot. Az ismeretlen tettesek ugyanekkor eltulajdonították 

továbbá a Népkör faláról a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség névtábláját, de 

vélhetően útközben rájöttek, hogy az nem színesfém, csupán réz színűre festett műanyag, 

ezért bedobták egy környékbéli udvarba. 

 

A japán nagykövettel tárgyalt a tartományi házelnök 
2014. április 22. – Vajdaság Ma 

A japán kormány és nemzet által Szerbiának, illetve Vajdaságnak nyújtott évtizedes 

támogatásról, adományokról és segítségről tárgyalt ma Maszafumi Kurokival, Japán 

szerbiai nagykövetével Pásztor István, a vajdasági képviselőház elnöke. A gazdasági 

együttműködés elmélyítésének lehetőségeiről szólva Pásztor István leszögezte, a vajdasági 

községek számára nagy jelentőséggel bír Japánnak a helyi egészségügyi, oktatási és 

művelődési intézményeknek nyújtott folyamatos és hathatós támogatása, viszont, mint 

mondta, erősíteni kell a japán befektetőknek a Vajdaság iránti érdeklődésén – áll a 

házelnök kabinetje által kiadott közleményben. 

 

Szobrot emeltek Gavrilo Principnek a Vajdaságban 
2014. április 22. – MTI, hirado.hu, Népszabadság, mandiner, hvg.hu 

Szobrot emeltek Gavrilo Principnek a vajdasági Tovarisevo faluban. A Ferenc Ferdinánd 

osztrák-magyar trónörökös elleni merénylet elkövetőjének emlékművét Emir Kusturica 

világhírű szerb filmrendező leplezte le az első világháború kitörésének 100. évfordulója 

alkalmából. Matija Beckovic költő beszédében kiemelte: Princip száz évvel ezelőtti lövése 

nem csak az ő életét változtatta meg, hanem minden szerbét, aki akkoriban az Osztrák-

Magyar Monarchia területén élt. Hangsúlyozta, hogy a háború szerb áldozatairól sem 

szabad megfeledkezni. 

 

Magyar vízumközpont nyílik Kijevben 
2014. április 22. – MTI, Kárpátinfo 

Magyar vízumközpont nyílik Kijevben az ukrajnai ügyfelek magasabb színvonalú 

kiszolgálása céljából. A központ április 25-től kezdődően fogad vízumkérelmeket, amelyek 

előzetes bejelentkezés nélkül adhatók be. A vízumközpont az Ukrajnában tartózkodó, 

bármely állampolgársággal rendelkezők kérelmeit befogadja, kivéve a tartózkodási 

engedély átvétele céljából D-vízumot igénylőkét. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/17053/A-japan-nagykovettel-targyalt-a-tartomanyi-hazelnok.html
http://www.hirado.hu/2014/04/22/szobrot-emeltek-gavrilo-principnek-a-vajdasagban/?source=hirkereso
http://www.karpatinfo.net/cikk/ukrajna/ukrajna-magyar-vizumkozpont-nyilik-kijevben
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A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja Zágrábban 
2014. április 22. – Új Magyar Képes Újság 

A holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja alkalmából a zágrábi Magyar Intézet 

és a magyar nagykövetség szervezésében irodalmi estre került sor április 16-án. A 

rendezvénynek a magyar intézet adott otthont, a programot Sokcsevits Dénes, az intézet 

igazgatója vezette, az irodalmi műveket pedig Gyurity István és Kovács Lea olvasták fel 

horvát és magyar nyelven. Az magyar Országgyűlés 2000-ben hozott határozott arról, 

hogy április 16-a a holokauszt magyarországi áldozatainak emléknapja legyen. 

 

„Európa sokkal jobb hely lesz, mint most!” 
2014. április 22. – Népújság 

Az „Európát az iskolába” program keretében Szent-Iványi István, Magyarország ljubljanai 

nagykövete pénteken a Lendvai Kétnyelvű Középiskola diákjai számára előadást tartott az 

Európai Unióról, annak törekvéseiről és a közelgő európai parlamenti választásokról. 
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http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5443-a-holokauszt-magyarorszagi-aldozatainak-emleknapja-zagrabban
http://nepujsag.net/index.php/nemzetiseg/8591-europa-sokkal-jobb-hely-lesz-mint-most
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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   
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