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ÖSSZEFOGLALÓK 

A magyar kormány reagált a nyelvtörvény Legfelsőbb Tanács általi elfogadására. Figyelmeztették a 
NATO-t, hogy Magyarország továbbra is blokkolni fogja az Ukrajna-NATO bizottság ülésének megtartását. 
Panyi Szabolcs magyar újságíró Twitter-bejegyzésében közölte, hogy a magyar fél úgy döntött, hogy 
álláspontját illetően emlékezteti Ukrajnát. 

Unian.ua: В уряді Угорщини погрожують Україні через мовний закон - ЗМІ 
2019. április 26. (online) 

 
Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter meg kívánja vitatni a magyar külügyminiszterrel az új ukrán 

nyelvtörvényt. Klimkin erről szóló bejelentést tett a litván külügyminiszterrel közösen tartott 
sajtótájékoztatón Kijevben. „Úgy gondolom, hogy magyar partnereink tudatosan választották a konfrontáció 
irányvonalát. Két hét múlva fogok erről beszélni Szijjártóval Brüsszelben, az EU Keleti Partnerségének 
szentelt miniszteri találkozón” – jelentette be Klimkin az ukrán oktatási törvény magyar fél általi 
fogadtatásáról nyilatkozva. „Továbbá úgy vélem, hogy tovább kell haladni, és külön törvényt kell elfogadni a  
nemzetiségi kisebbségek nyelveit illetően. Segítenünk kell polgárainkat, és mi nem akarjuk, hogy a magyarok, 
románok vagy mások kevésbé váljanak magyarokká, vagy románokká. Ők a mi politikai nemzetünkhöz 
tartoznak. Joguk van a saját nyelvükön való oktatásra, természetesen a jogaikat nem szabad korlátozni, de 
valós esélyt kell kapniuk az ukrán nyelvtanulásra ”– tette hozzá Klimkin. 

Unian.ua: Клімкін обговорить "мовний закон" з главою МЗС Угорщини 
2019. április 26. (online) 

 
A nyelvtörvény jóváhagyása tovább mélyítheti Ukrajnának a szomszédos Magyarországgal 

való nézeteltérését. Magyarország szerint a törvény sérti az ország nyugati részében élő magyarok jogait. A 
rendelkezés eredményeként  a magyar diplomaták akadályozzák az Ukrajna és a NATO közötti, szorosabb 
katonai együttműködésről szóló párbeszédet. A csütörtökön Budapesten tartott konferencián az Egyesült 
Államok ukrajnai különmegbízottja, Kurt Volker ismételten felszólította Magyarországot, hogy változtassa 
meg ezen gyakorlatát. "A nemzeti kisebbségi nyelvek kérdése fontos, és ezutóbbit Magyarország és Ukrajna 
között is meg kell tudni oldani, azonban ez nem indokolja Ukrajna NATO-tárgyalásainak blokkolását" - 
nyilatkozott Volker. 

Bloomberg.com: Ukraine Tightens Language Law, Worsening Dispute With Neighbors 
2019. április 25., Daryna Krasnolutska, Marton Eder (online) 

 
Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte a Legfelsőbb 

Tanács által csütörtökön megszavazott ukrán nyelvtörvényt. Szijjártó hangsúlyozta, hogy a magyar nemzeti 
közösség jogait sértő törvény Petro Porosenko távozófélben lévő elnök szellemiségét idézi, aki magyarellenes 
politikát folytatott. „Ugyanakkor az ukrán szavazók nagy többséggel egy másik elnököt választottak – 
Volodimir Zelenszkij személyében -, és véget vetettek a Porosenko-korszaknak” – jelentette be Szijjártó. „Azt 
reméljük, hogy a kölcsönös tisztelet alapján és a megoldáskeresés szándékával tisztázni tudjuk majd az új, 
elsöprő többséggel megválasztott elnökkel a magyar nemzeti közösség jogait sértő jogszabályok nyomán 
előállt helyzetet” – fogalmazott a miniszter. Szavai szerint az új ukrán elnök első megnyilatkozásai 
bizakodásra adnak okot. „Nekünk az a célunk, hogy Magyarország és Ukrajna között újra barátság legyen, és 
ennek kialakítására a legutóbbi ukrajnai elnökválasztási eredmény ad némi reményt” – mondta Szijjártó 
Péter. 

Unian.ua: Сподівається на Зеленського: глава МЗС Угорщини розкритикував закон про мову в 
Україні 
2019. április 25. (online) 

 
 Szijjártó Péter magyar külügyminiszter elfogadhatatlannak nevezte az ukrán Legfelsőbb Tanács által 

elfogadott nyelvtörvényt, ami kötelezővé teszi az államnyelv használatát az állami közigazgatási szerveknél, 
az oktatás területén, valamint az egészségügyi intézményekben, és a szolgáltatói szektorban. Szijjártó úgy 
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véli, hogy az új törvény sérti a magyar nemzeti közösség jogait. „Bízunk abban, hogy kölcsönös tisztelet és a 
megoldás kereső akarat alapján tisztázhatjuk a helyzetet az ukránok többség által megválasztott új elnökkel, 
jelentette ki a magyar  Külgazdasági és Külügyminisztérium vezetője Zelenszkijre utalva. A hírről beszámolt az 
Izvesztyija is.  

Kommerszant: МИД Венгрии счел неприемлемым принятый Украиной закон о госязыке 
2019. április 25. (online) 

 
A Kurir.rs cikke szerint Slavomir Nitras lengyel képviselő kijelentette, Orbán Viktor magyar kormányfő 

az ukrajnai válság idején javaslatot tett Lengyelországnak arra, hogy osztozzanak keleti szomszédjuk egyes 
területein. Nitras szerint az általa „veszélyes és nagyon okos embernek” nevezett erről Orbán maga 
győzködött. Budapest és Kijev viszonya az ukrajnai magyarokat is sújtó nyelvtörvény miatt különösen 
megromlott. 

Kurir.rs: ORBAN HTEO DA POCEPA SUSEDNU ZEMLJU: Šokantne tvrdnje poljskog poslanika, ovo je bio 
plan mađarskog premijera 
2019. április 24. (online) 

 
Az El Mundo interjút közölt Ivanna Klimpus-Cincadzéval, Ukrajna miniszterelnök-helyettesével. A cikk 

említést tett arról, hogy Magyarország az ukrán nyelvtörvény elleni tiltakozásképp blokkolja a NATO-Ukrajna 
csúcsértekezleteket. A nyelvtörvény ugyanis korlátozza az orosz nyelv szerepét az iskolákban, de egyben a 
magyar nyelvét is, amelyet a 140 ezer Ukrajnában élő magyar lakos gyermekei tanulnak. Klimpus-Cincadze 
ezzel kapcsolatban megállapította, hogy a Velencei Bizottság szerint nem sértette meg Ukrajna a kisebbségek 
jogait, de eleget fognak tenni a Bizottság kéréseinek, és meg fogják hosszabbítani az adaptáció időszakát. A 
miniszterelnök-helyettes szerint Budapest „agresszív retorikája" hiábavalóvá tette a módosításokat. Klimpus-
Cincadze ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az országban mindenkinek meg kell tanulnia az államnyelvet, ami az 
ukrán. 

El Mundo: "Rusia intenta convertir a Ucrania en un Estado fallido" 
2019. április 23., Xavier Colás (online) 

 
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, a 

szabadkai magyar-szerb együttes kormányülés megerősítette abban a meggyőződésében, hogy Szerbiában 
javulnak az életkörülmények. 

Tanjug.rs: I.Pastor: Pozitivna promena uslova za život u Srbiji 
2019. április 16. (online) 
 

A Tanjug.rs Pásztor István vajdasági magyar politikust idézte, aki elítélte Sergej Trifunović, az ellenzéki 
Szabad Polgárok Mozgalma (PSG) vezetője megnyilvánulását, az ugyanis az egyik ellenzéki tüntetésen azt 
mondta, hogy „a szerb kormány magyarokkal és szírekkel árasztja el Szerbiát". A vajdasági magyar politikus 
elmondása szerint nem tudja, hogy sovinizmusról, xenofóbiáról vagy butaságról van-e szó. 

Tanjug.rs: Pastor: Zabezeknut sam nastupom Sergeja Trifunovića 
2019. április 14. (online) 

 
Pjotr Porosenko ukrán elnök, elnökjelölt bejelentette, hogy az Ukrajnában élő nemzeti kisebbségek 

képviselőinek tudniuk kell az ukrán nyelvet. Porosenko ígéretet tett arra, hogy megtanul magyarul a 
„legalacsonyabb szinten”. „Amennyiben szükséges lesz, megígérem, hogy a magyar nyelvet a legalacsonyabb 
szinten fogom megtanulni” – jelentette be Porosenko az ukrán TV-csatornáknak adott interjújában. 

Ria.ru: Порошенко пообещал выучить венгерский язык "на самом низком уровне" 
2019. április 14. (online) 

 
A nyíregyházi városi bíróság ítéletet hirdetetett a magyar állampolgárság megszerzése során iratokat 

hamisító ukránok ügyében – 12 személyt 2-20 évig terjedő felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték, és 
további 39 ukrán számára bírságot szabtak ki. Összesen 51 személy érintett az ügyben. A lap emlékeztetett 
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arra, hogy 2019 elejére a magyar főügyészség minimum 370 ügyet indított Ukrajna állampolgáraival szemben 
a magyar állampolgársághoz szükséges iratok hamisítása miatt. 

Zerkalo Nyegyeli: Суд в Венгрии вынес приговор украинцам за подделку документов 
2019. április 13. (online) 

 
Az Adevărul az MTI alapján számolt be róla, hogy Áder János államfő részt vesz a pápai szentmisén 

Csíksomlyón. Kiemelték, hogy a köztársasági elnök Jakubinyi György gyulafehérvári érsek meghívására vesz 
részt a június elsejei pápai szentmisén. A köztársasági elnök feleségével, Herczegh Anitával közösen látogat 
Csíksomlyóra. Áder János és felesége egy héttel később, a június 8-i hagyományos csíksomlyói búcsún is jelen 
lesz. Arról is írtak, hogy a Ferenc pápa által pontifikált szentmisére már több mint százezren regisztráltak, az 
előjegyzést pedig nemrég április 22-éig, húsvét hétfőig meghosszabbították; az eseményre Magyarországról 
zarándokvonat indul. 

Adevărul: Preşedintele Ungariei, János Áder, va participa la slujba papală din 1 iunie, de la Şumuleu Ciuc 
2019. április 12. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei és az Adevărul is összefoglalta, hogy Olosz Gergely volt RMDSZ-szenátor hatósági 

felügyelet alatt van Budapesten. Kiemelték, hogy az RMDSZ egykori szenátora ideiglenes végrehajtási 
bűnügyi felügyeletét a következő három hónapra elrendelte a pénteki nem jogerős végzésével a budapesti 
Fővárosi Törvényszék, amely a volt politikus Romániának való átadásáról hiányos dokumentáció miatt még 
nem tudott határozni. A végzés értelmében a bíróság az igazságügyi miniszteren keresztül ismételten felhívja 
a román igazságügyi hatóságot, hogy a jogerős szabadságvesztést kiszabó 2018. december 20-i határozatot 
indokolással együtt küldjék meg. Az eljáró bíró indokolásában elmondta, az ügyben nem áll a bíróság 
rendelkezésére „egy nagyon fontos dokumentum”, a másodfokú, jogerős határozat. Annak ugyanis csak egy 
kivonatát kapták meg, az eljárásra vonatkozóan nem kaptak információt, továbbá nem áll rendelkezésükre a 
teljes indokolással ellátott jogerős ítélet. 

Evenimentul Zilei: Panică în UDMR. Fugarul Gergely Olosz se află sub control judiciar la Budapesta. Ce 
spun autorităţile maghiare 
2019. április 12., Lucian Ionescu (online) 

 
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Pásztor István Újvidéken kijelentette, Szerbia a 

vajdasági magyarok hazája és büszke saját nemzetére, mely hű hazájához, és erőfeszítéseket tesz a 
közjóért. A politikus szerint a vajdasági magyarok érdekében áll Szerbia fejlődése, az, hogy az ország 
„normális, prosperáló állam legyen”. 

Tanjug.rs: Pastor: Ponosan na svoj narod, stalo nam je da SRB napreduje 
2019. április 11. (online) 
 

Az Adevărul véleményrovatában Marius Diaconescu arról írt Kelemen Hunor Ukrajnából való kitiltása 
okán, hogy az RMDSZ elnöke Magyarország, nem pedig Románia érdekeit képviseli. Diaconescu szerint ezt az 
is bizonyítja, hogy a magyar külügyminiszter vehemensen reagált a kitiltásra. A nagy kérdés szerinte azonban 
az, hogy Kelemen Hunor kinek az érdekeit képviseli Romániában: Romániáét vagy Magyarországét, mivel az 
eset arra is rávilágított, hogy az RMDSZ elnökének magyar útlevele is van. A szerző hangsúlyozta, hogy etikai 
kérdés: hogyan viselheted egy állam közjogi méltóságát, ha egy másik állam állampolgára vagy? Diaconescu 
arról is írt, hogy a kitiltás valódi oka nem az ukrán kisebbségellenes jogszabályok elleni nyilatkozat volt – ami 
dícsérendő – hanem Kelemen Hunor „radikalizmusa, hogy közeledett a Jobbik-féle magyar nacionalistákhoz”, 
és „támadja más államok integritását az autonómia hangoztatásával”. Hozzátette: szerinte a magyar külügy 
reakciója eltúlzott volt, mivel Kelemen román diplomata útlevéllel próbált belépni Ukrajnába. 

Adevărul: Ale cui interese le-ar fi reprezentat dl. Hunor Kelemen în Ucraina: ale României sau ale 
Ungariei? 
2019. április 10., Marius Diaconescu (online) 
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A tiltás, hogy elénekeljék egy másik ország himnuszát Szlovákiában, egy parlamenti paródia. A tiltásra 
a Most néhány képviselője is szavazott, amivel összezavarta azokat a magyarokat is, akik nem érzik magukat 
veszélyeztetve és nem gondolják azt, hogy az identitásuk megvédése Orbán Viktor kezében van. Mi a 
következő lépés? Betiltják a külföldi meséket, hogy ne veszélyeztessék a tiszta vérű fiatalságot? Még ha 
Orbán propagandája össze is kellett, hogy legyen egy kicsit zavarodva, a módosítást az a párt fogadta el, 
amelyben egy olyan ember ül, aki Orbánt a példaképének tartja, ellenkezőleg, a „himnusz elfogadását” (a 
módosító törvényre gondolhat a szerző – a szerk.) azok a médiumok kritizálták, amelyeket szerintük Soros 
György fizet. 

SME: Čo zakážu po hymnách? Cudzie rozprávky, aby neohrozovali čistú mládež? 
2019. április 8., Beata Balogová (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról adott hírt, hogy Budapesten behívatták az ukrán nagykövetet a Kelemen 

Hunorral kapcsolatos incidens miatt. Kiemelték: az RMDSZ elnökét nem engedték be Ukrajnába, ezért 
magyarázatot követelve hívták be még szombaton a budapesti ukrán nagykövetet a magyar 
külügyminisztériumba. Hozzátették, hogy megszólalt Olekszandr Bankov, a bukaresti ukrán nagykövet is, aki 
azt állította, hogy Kelemen Hunor már 2017 novemberétől tudott a kitiltásról.  

Evenimentul Zilei: Hunor Kelemen a atras atenţia Budapestei. Ambasadorul Ucrainei în Ungaria a fost 
chemat la explicaţii 
2019. április 8., Vasile Andrei (online) 

 
A kárpátaljai kisebbségek diszkriminációra panaszkodnak – írta a Lidové noviny. A magyar kisebbség 

helyzete, ugyanúgy ahogyan például a románé vagy a rusziné, nem éppen rózsás. Brenzovics Lászlónak, a 
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség vezetőjének az emberei az elmúlt időszakban több mint 150 
különböző magyarellenes megnyilvánulást regisztráltak és a kisebbséget azok az új törvények is fojtogatják, 
amelyek a hazafiasság és az ország biztonságának az elmélyítésére irányulnak. „Tizenhárom honfitársunk 
elesett a keleti harcokban, támogatjuk Ukrajnát, ennek ellenére a központi kijevi média negatívan számol be 
rólunk” – mondja Brenzovics. A kapcsolatokban a feszültséget a magyar útlevelek tömeges odaítélése is 
kiélezte.  

Lidové noviny: Zakarpatské menšiny si stěžují na diskriminaci 
2019. április 8., Tomáš Vlach (print) 

 
Április 6-án nem engedték be Ukrajnába Kelemen Hunort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség 

(RMDSZ) elnökét a rendvédelmi szervek megbízása alapján. Erről tájékoztatta az Unian.ua-t Oleg Szlobogyán, 
az Ukrán Állami Határőrszolgálat szóvivője. Szlobogyán nem közölte, hogy mivel van kapcsolatban a beutazás 
megtagadása. 

Unian.ua: Прикордонники підтвердили недопуск члена спілки угорців Румунії в Україну 
2019. április 7. (online) 

 
Oleksandr Bankov, Ukrajna bukaresti nagykövete bejelentette, hogy a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség elnökét, Kelemen Hunort még 2017 novemberében kitiltották Ukrajnából, azóta magyar útlevéllel 
próbált meg sikertelenül beutazni Ukrajnába. Erre válaszul Kelemen közölte, hogy ez az állítás nem felel meg 
a valóságnak. 

Unian.ua: Голова спілки угорців Румунії звинуватив українського посла в брехні 
2019. április 7. (online) 

 
Behívatták a magyar külügyminisztériumba Ljubov Nepop ukrán nagykövetet, amiért nem engedték 

be, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökét, Kelemen Hunort Ukrajnába. Kelemen szavai 
szerint az ukrán hatóságok konkrét magyarázatot nem adtak a belépése megtagadására, illetve a másfél évre 
szóló kitiltásra. A lap megjegyezte, hogy az RMDSZ elnöke Ungvárra szeretett volna eljutni a Kárpátaljai 
Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának harmincadik évfordulója alkalmából megrendezett 
ünnepségre. A hírről beszámolt a Zn.ua és a Kp.ua is. 
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Unian.ua: МЗС Угорщини викликало посла України через заборону на в'їзд главі спілки угорців 
Румунії 
2019. április 7. (online) 

 
Berendelték a magyar külügyminisztériumba Ljubov Nepopot, Ukrajna budapesti nagykövetét. Ennek 

oka, hogy Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke számára megtagadták 
az Ukrajnába való beutazást. Kelemen a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) megalapításának 
harmincadik évfordulója alkalmából szervezett ungvári ünnepségre érkezett volna Kárpátaljára. Kelemen 
szavai szerint az ukrán-magyar határon egy órás várakozás után közölték vele, hogy 2020-ig nem léphet be 
Ukrajnába. Magyarázatot nem adtak a belépése megtagadására. A magyar külügyminisztériumnál 
„elfogadhatatlannak” nevezték az ukrán hatóságok eljárását. 

Ria.ru: Украинского посла вызвали в МИД Венгрии 
2019. április 7. (online) 
 

Danko Szlovák Nemzeti Pártjának (SNS) törvénymódosítása az állami jelképekről néhány politikus 
felháborodását keltette. A törvény megtiltja más állam himnuszának lejátszását vagy eléneklését nyilvános 
rendezvényeken amennyiben azon a rendezvényen nincs jelen az adott állam hivatalos delegációja. Ez a 
lépés főleg a magyar kisebbség soraiban keltett felháborodást. A magyar himnuszt ugyanis nem csupán a 
sporteseményeken játszák le, hanem az iskolai év elején vagy a miséken is. Bencsik János, a Jobbik 
képviselője, aki a nemzetpolitikai munkacsoport vezetője, felháborítónak és elfogadhatatlannak nevezte a 
szlovák parlament március 27-i döntését. Az ellenzéki politikus élesen kritizálta Orbán Viktor miniszterelnök 
kormányát, amiért az ehhez hasonló, a szlovákiai magyarok jogait elnyomó lépéseket visszhang nélkül 
hagyta. A Jobbik a Szlovákiával való kapcsolatok befagyasztását követeli. A hírről a Pravda is beszámolt.  

Hospodárske noviny: Dankova strana obmedzila púšťanie a spievanie maďarskej hymny. Jobbik žiada 
zmraziť vzťahy 
2019. április 4., Im, TASR (online) 

 
A Tanjug.rs beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) közleményben tudatta, hogy 

az ellenzéki Dveri elnöke, Bošo Obradović vezetésével tüntetők akartak betörni a belgrádi 
városháza épületébe, amit a VMSZ a politikai botrány új fejezetének tart. A VMSZ kiemelte, hogy az 
ellenzékiek durván bántak az ott alkalmazásban álló nőkkel. 

Tanjug.rs: SVM: Skandalozna politika Obradovića i njegovih sledbenika 
2019. április 4. (online) 

 
Az Adevărul véleményrovatában Marius Diaconescu Ferenc pápa romániai látogatásának geopolitikai 

jelentőségét tárgyalta, különös tekintettel a magyar vonatkozásokra. A szerző szerint „a bevándorlás-
ellenességgel harcoló Ferenc pápa a látogatással a toleranciáról és a befogadásról szóló üzenetet hoz a 
közép-európai kormányoknak”. Diaconescu arról írt, hogy a pápa azért nem Magyarországra megy, mivel a 
„nagyrészt Orbán Viktort kiszolgáló” magyarországi sajtó többek között arról írt, hogy a pápa a 
szabadkőművesság kiszolgálója, vagy a bevándorlók befogadását támogatja. Ezzel kapcsoaltban Fricz Tamás 
és Bayer Zsolt cikkeinek egyes mondatait idézte a szerző. Szerinte azon vélemények ellenére, amelyek szerint 
a csíksomlyói pápalátogatás a magyar katolikus egyház sikere, inkább az az igazság, hogy a Vatikán és a 
magyar katolikusság viszonya válságban van. Diaconescu leszögezte: nem lehet a pápalátogatás Orbán Viktor 
és a magyar diplomácia sikere, mivel az összes magyarországi püspök Orbán Viktor politikájának kiszolgálója 
és a magyar sajtóval egyetemben támadja az egyházfőt. A szerző négy pontban foglalta össze a „fontos 
tudnivalókat”: 1. a pápa Klaus Johannis meghívására látogat Romániába. 2. Csíksomlyó a kelet-európai 
katolikusok búcsújáró helye, nem a magyaroké. 3. Csíksomlyó nem egy magyar nemzeti búcsújáró hely, 
annak ellenére, hogy a helyi papok a magyar nacionalizmust támogatják. 4. Ferenc pápa az összes katolikussal 
találkozik Romániban, nem a magyarokért érkezik az országba.   

Adevarul: Semnificaţia geopolitică a vizitei Papei în România 
2019. április 3., Marius Diaconescu (online) 
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Az Evenimentul Zilei az MTI alapján számolt be Lomnici Zoltán romániai látogatásáról „román-magyar 

háború egy börtöncellán keresztül” címmel. Arról adtak hírt, hogy a magyar Legfelsőbb Bíróság volt elnöke és 
Bajkai István fideszes országgyűlési képviselő meglátogatták a feketehalmi börtönben a terrorizmus vádjával 
elítélt Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt, akiknek ügyét április kilencedikén ismét napirendre veszi a román 
legfelsőbb bíróság. Idézték Lomnici Zoltán szavait: „meggyőződésünk, hogy ki kell szabadítani a székely 
politikai foglyokat, mert az eljárás tisztességtelen volt, a bizonyítékok nem elégségesek a büntetőjogi 
felelősségük megállapításához”. Szerinte amennyiben nem semmisítik meg az ítéletüket, és nem helyezik 
őket szabadlábra, az nemcsak a „joghalált” jelenti, hanem a román–magyar kapcsolatokat, a két ország 
viszonyát is negatívan befolyásolja majd. Lomnici Zoltán nyomatékosította, hogy az egész magyar nemzet 
figyelemmel kíséri ennek az ügynek minden rezdülését, és nagy várakozással tekint a jövő heti tárgyalásra. 

Evenimentul Zilei: Război pe axa Ungaria-România pornit dintr-o celulă din Penitenciarul Codlea. 
Guvernul de la Budapesta a reacționat dur 
2019. április 3., Cora Muntean (online) 

 
A Vecer.com beszámolt arról, hogy a lendvai futballklub magyar állami adományból új műfüves pályát 

kap, melyet a kétnyelvű iskola tanulói is használhatnak majd. A szükséges teljes összeg még nem érkezett 
meg Budapestről. 

Vecer.com: Nogometaši v Lendavi kmalu na novi travi 
2019. április 3. (online) 

 
A kárpátaljai magyarok nem számítanak arra, hogy az ukrajnai elnökválasztásokat követően nagy 

változások következnének be életükben, illetve a régióban. A Ria-Novosztyi által megkérdezett magyar 
származású ukránok elmondták, hogy nem túlzottan érdeklik őket a választások, mivel nem hisznek az ukrán 
hatalomnak. Továbbá jóval fontosabb ügyeik is vannak, mint a szavazás. Beregszász lakosainak többsége 
nagymértékben közömbös a politika iránt. A kárpátaljai magyarok alacsony politikai aktivitása nem most 
kezdődött, ugyanis az előző elnöki választásokon, 2014-ben a régióban Beregszászon volt a legalacsonyabb 
részvételi arány. A kárpátaljai magyarokat az alacsony politikai aktivitás ellenére egyesíti az ukrán 
hatalommal és közvetlenül Porosenkóval szembeni ellenszenv. 

Ria.ru: "Более важные дела": почему украинские венгры не пойдут на выборы 
2019. április 1. (online) 

 
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökét idézte, aki elmondta, a 

vajdasági magyarok Szerbiát a hazájuknak érzik, ezért fontos számukra annak haladása és sikere. A politikus 
szerint a szerbiai magyarok hisznek abban, hogy Szerbia sikeres lehet, s ezért készek dolgozni. 

Tanjug.rs: Pastor: Srbija domovina i Mađara, važan nam je njen napredak 
2019. március 31. (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 

Angol nyelvű lapok 

BBC.com 

Bloomberg.com 

Breitbart.com 

CNN.com 

Financial Times 

Newsweek 

Politico.eu 

Reuters.com 

Telegraph.co.uk 

The Economist 

The Guardian 

The New York Times 

The New York Times 

International Edition 

The Observer 

The Spectator 

The Times 

The Wall Street Journal 

The Washington Post 

The Washington Times 

 

Német nyelvű lapok 

Berliner-zeitung.de 

Bild.de 

Der Spiegel 

Der Standard 

Die Presse 

Die Tageszeitung 

Die Welt 

Die Zeit 

Frankfurter Allgemeine 

Zeitung 

Frankfurter Rundschau 

Handelsblatt 

Heute.de 

Kurier 

Neue Zürcher Zeitung 

Süddeutsche Zeitung 

Tages-Anzeiger 

Tagesschau.de 

Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok 

Le Figaro 

Le Monde 

Lexpress.fr 

Libération 

Nouvelobs.com 

 

Olasz nyelvű lapok 

Corriere della Sera 

L’Osservatore Romano 

La Repubblica 

Lastampa.it 

 

Spanyol nyelvű lapok 

Abc.es 

El Mundo 

El País 

Lavanguardia.com 

 

Cseh nyelvű lapok 

Lidové noviny 

Mladá fronta Dnes 

Novinky.cz 

 

Lengyel nyelvű lapok 

Gazeta Wyborcza 

Rzeczpospolita 

Wp.pl 

Wprost 

 

Szlovák nyelvű lapok 

Hospodárske noviny 

Pravda.sk 

Sme 

 

Román nyelvű lapok 

Adevărul 

Evenimentul Zilei 

Jurnalul National 

 

Szerb nyelvű lapok 

Kurir.rs 

Novosti.rs 

Tanjug.rs 

 

Horvát nyelvű lapok 

Index.hr 

Jutarnji.hr 

Vecernji.hr 

 

Szlovén nyelvű lapok 

Delo.si 

Rtvslo.si 

Vecer.com 

 

Ukrán nyelvű lapok 

Day.kiev.ua 

KP 

Unian.ua 

Zerkalo Nedeli 

 

Orosz nyelvű lapok 

Izvesztyija 

Kommerszant 

Lenta.ru 

Ng.ru 

Rg.ru 

Ria.ru 

Vedomosztyi 

 

Izraeli lapok 

Haaretz.co.il 

Maariv 

The Jerusalem Post 

Ynet.co.il 

Ynet.co.il 


