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ÖSSZEFOGLALÓK 

Magyarország igyekszik fenntartani a jó államközi és kormányközi kapcsolatokat Romániával, amihez 
párbeszédre van szükség – jelentette ki Szijjártó Péter, a magyar külügyi és külgazdasági miniszter, aki hétfőn 
találkozott román kollégájával, Teodor Meleşcanuval. Az MTI szerint Szijjártó hangsúlyozta, hogy dialógus 
nélkül nincs sem bizalom, sem pedig közös siker. A magyar diplomácia vezetője elismerte, hogy a két ország 
közötti érzékeny témát a kisebbségek helyzete jelenti, de senkinek sem szabad politikai vagy jogi eszközöket 
felhasználnia arra, hogy ezen nemzetiségek tagjait megfélemlítsék. Meleşcanu a magyar-román kapcsolatok 
javulása mellett foglalt állást, és felvetette, hogy a jövőben egy kormányülést kellene tartani. A román 
külügyminiszter hozzátette, hogy a találkozón nemcsak azokra a témákra fordítottak nagyobb figyelmet, 
amelyek esetében egyetértés van, hanem azokra is, amelyekben nagyon eltérő álláspontok alakultak ki. A SME 
a cikk végén még beszámolt arról, hogy hiába van összekötve a két ország gázvezetékrendszere, egyelőre csak 
Romániába lehet gázt szállítani. Bukarest ígéretet tett arra, hogy a gázrendszer 2020-ra teljes kapacitással fog 
működni.  

SME: Maďarsko sa snaží o dobré vzťahy s Rumunskom, uviedol Szijjártó 
2017. február 27., tasr (online) 

 
Az Evenimentul Zilei hírt adott róla, hogy hétfőn Budapestre látogat, és Orbán Viktorral is találkozik 

Teodor Meleşcanu román külügyminiszter. A román külügyminisztérium közleményét ismertető cikkben 
kiemelték, hogy Meleşcanu Szijjártó Péterrel, majd a magyar miniszterelnökkel is találkozik, aztán – első román 
miniszterként – felszólal a magyar diplomáciai testület éves találkozóján. Ezt követően a magyarországi román 
közösség képviselőivel is találkozni fog – tették hozzá. A külügyi közlemény szerint a tárcavezető a gazdasági 
együttműködés fontosságának hangsúlyozása mellett az energetikai szférában és az infrastruktúra 
fejlesztésének terén folytatandó együttműködésről is szót fog ejteni, továbbá a nemzeti kisebbségek jogainak 
védelme is szóba fog kerülni. 

Evenimentul Zilei: Meleșcanu se întâlnește, mâine, la Budapesta, cu Viktor Orban și cu reprezentanții 
minorității românști din Ungaria 
2017. február 26., Simona Stupar (online) 

 
A Vecer.com cikkének szerzője megemlítette, hogy a magyar kormány 2 millió eurót ad a lendvai 

futballakadémiára, hozzátéve, hogy Orbán Viktor a Kárpát-medence magyarjainak egysége mellett áll ki, s 
minden jel szerint foglalkoztatja a Trianon előtti magyar dicsőség feltámasztása, „a sport pedig a politika 
folytatása más eszközökkel”. 

Večer: Orban na domačem pragu 
2017. február 25. (online) 

 
Pásztor István, a VMSZ elnöke kijelentette, hogy nem támogatja az előrehozott parlamenti választások 

megtartásának ötletét, azok meglátása szerint „semmi újat nem hoznának”, és megerősítette, hogy pártja 
támogatja Aleksandar Vučić elnökké választását. 

Tanjug: Pastor: Podrška Vučiću, izbori ne bi doneli ništa novo 
2017. február 24. (online) 

 
Orbán Viktor találkozott Pásztor Istvánnal, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnökével, akivel 

tudatta, üdvözli a vajdasági párt elnökségének döntését, miszerint az támogatja Aleksandar Vučić 
kormányfőnek az elnökválasztásokon való indulását. 

Tanjug: Orban podržao odluku SVM o podršci Vučiću 
2017. február 23. (online) 

 
Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi 

kapcsolatokért felelős államtitkára Kassán tartott sajtótájékoztatót. „2011 és 2016 között mintegy 1,74 milliárd 
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forintnyi támogatás nyújtottunk a felvidéki történelmi egyházaknak és civil szervezeteknek az anyanyelv, a hit 
és a magyar identitás megőrzése céljából” – nyilatkozta Soltész, aki biztosított arról, hogy minden kérdésben 
együttműködtek a szlovák kormánnyal. Az államtitkár elmondása szerint az elmúlt években a magyar nemzeti 
politika teljes mértékben megváltozott, és sokkal hangsúlyosabbá vált a magyar nemzetiségiek támogatása a 
szomszédos országokban. Leginkább a szlovákiai református egyház részesült a támogatásokból, de jelentős 
pénzösszeget kaptak a katolikus, görög katolikus, evangélikus templomok és a zsidó közösségek is. Géresi 
Róbert, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese történelmi jelentőségűnek nevezte a 
tavaly év vége óta kapott 1,75 milliárd forintnyi magyarországi segítséget, amelyből majd 100 gyülekezetet 
fognak pénzelni, hét egyházi iskolát fognak felújítani, és három nagy beruházást hajtanak majd végre. 
Magyarországi támogatásokból a Csemadok is részesült. Kolár Péter, a Csemadok Kassai Városi 
Választmányának elnöke tavaly 129 millió forintot kapott, amelyből nemcsak a kulturális kiadásokat, hanem a 
közösségi tevékenységeket is tudják finanszírozni. Ebből a támogatásból fogják rekonstruálni Márai Sándor író 
házát, ahol egy emlékszobát is létrehoznak. A cikk végén kitértek arra, hogy egy olyan törvényjavaslatot adtak 
be a szlovák parlamentben, amely értelmében egy új alapot hoznának létre a kulturális, vallási és kisebbségi 
projektek támogatására.  

SME: Z dotácie plánujú opraviť aj Máraiho dom 
2017. február 22., tasr (online) 

 
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöksége „a vajdasági magyar közösség érdekeit szem előtt 

tartva” támogatja Aleksandar Vučić kormányfőnek az elnökválasztásokon való indulását. 
Tanjug: SVM podržava predsedničku kandidaturu Vučića 
2017. február 17. (online) 

 
A magyar kormány két millió eurót fordít a labdarúgás fejlesztésére Szlovénia magyarok lakta 

területein; a meglévő stadion mellett három gyakorlópályát is építenek.  
Vecer.com: Orban vlaga v lendavski nogomet 
2017. február 13., Urška Mlinarič (online) 

 
Gyöngyösi Márton, a Jobbik egyik vezetője és a parlament külügyi bizottságának elnökhelyettese 

kijelentette, hogy támogatja Kárpátalja magyar közössége képviselőinek kezdeményezését a magyar nyelvet 
védelmező törvénytervezet kidolgozásáról Ukrajnában. A honatya véleménye szerint a napokban az ukrajnai 
Legfelsőbb Tanács elé benyújtott új nyelvhasználati törvénytervezet diszkriminatív, és veszélyt jelent az ország 
nemzeti kisebbségeinek jogaira nézve. A képviselő kijelentette, hogy amennyiben Kijev továbbra is folytatja a 
jelenlegi politikai irányvonalat, a magyar párt az EU szintjére viszi a magyarok jogainak megsértését 
Ukrajnában. A képviselő hangsúlyozta, hogy a jelenleg a Legfelsőbb Tanács elé benyújtott új nyelvhasználati 
törvénytervezet felülmúlta „az összes negatív várakozást”. Az EU felé közeledni próbálkozó és a NATO tagságra 
vágyó ország olyan nyelvhasználati törvénytervezetet visz vitára, amely gyakorlatilag a középkori szintre 
süllyeszti az emberi és polgári jogokat. „Ugyancsak nem érdemes elfelejteni, hogy hasonló nyelvi 
diszkriminációs politika okozta 2014-ben a háborút Donbászban” – jegyezte meg a honatya. Szavai szerint két 
héttel ezelőtt az Európai Tanács levelet küldött Kijevnek, amelyben szó esett arról, hogy Ukrajna köteles 
garantálni az etnikai kissebségek nyelvi jogait. „Amennyiben Ukrajna nem tartja tiszteletben a nemzetiségek 
jogait, akkor a magyarok jogainak Ukrajnában történő megsértésének kérdését mi feltétlenül egész Európa 
tudtára hozzuk, és választ követelünk majd a hivatalos Kijevtől” − magyarázta a képviselő.  

Izvesztyija: В Будапеште озаботились судьбой венгерского языка на Украине 
2017. február 7., Andrej Ontikov (online) 

 
A horvát kormányfő kijelentette, tárgyalt Orbán Viktorral és mindketten meg akarják oldani az INA 

ügyét, s hozzátette, hogy Horvátország minőségi, jószomszédi viszonyra törekszik Magyarországgal. Plenković 
emlékeztetett arra, hogy „Magyarország fontos időpontban, a kielncvenes évek elején komoly segítséget 
nyújtott a horvát félnek“, s hozzátette, hogy a két országnak a határokkal, a kisebbségvédelemmel kapcsolatban 
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nincsenek nyitott kérsdései, s fontos, hogy a politikai, gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat ne terhelje a 
MOL-INA ügy. A hírről a Vecernji.hr és a Jutarnji.hr is beszámolt. 

Index.hr: plenkovic-razgovarao-sam-s-orbanom-oboje-zelimo-rijesiti-pitanje-ine-i-mola 
2017. február 5. (online) 

 
Kárpátalja magyar közösségének képviselői a magyar nyelv védelméről szóló törvénytervezetet 

készítenek elő, hogy azt beterjeszthessék a Legfelsőbb Tanácsba. A közösség képviselői nagyon aggódnak a 
nemrégiben a parlament elé került új nyelvhasználati törvénytervezet miatt. Erről tett bejelentést az 
újságíróknak Nyikolaj Povod ismert zeneszerző, Beregszász városának volt polgármester-helyettese, aki 
ugyancsak felszólította Orbán Viktort, hogy támogassa a közösség eme kezdeményezését. „Mi nem engedjük 
korlátozni vagy megsérteni közösségünk jogait. Mi magyarok vagyunk, és itt Kárpátalján kényelmesen kell, 
hogy érezzük magunkat” – mondta Povod. Ő ugyancsak megjegyezte, hogy a törvényhozásba benyújtott, a 
regionális és nemzetiségi nyelvek használatát korlátozó új nyelvhasználati törvény, köszönő viszonyban sincs a 
hatályos Alkotmány passzusaival, többek közt annak a 10. cikkelyével. „Ez a törvénytervezet a magyar nyelv 
elpusztítására irányul. De mi nem szándékozzunk ezt megengedni. Ezért a közeljövőben benyújtjuk a magyar 
nyelv védelméről szóló törvény tervezetét” – jelentette ki Povod. A lap emlékeztetett, hogy Magyarország 
külügyminisztériuma korábban fellépett „Az állami nyelvről” szóló törvénytervezet elfogadása ellen. A magyar 
külügyi tárca véleménye szerint az adott törvénytervezet nem veszi figyelembe Kárpátalja magyar 
kissebségének érdekeit. 

Komszomolszkaja Pravda: Венгерская община Закарпатья вносит в Раду законопроект по защите 
венгерского 
2017. február 3. (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 
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The Wall Street Journal Der Spiegel  
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