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ÖSSZEFOGLALÓK 

Az Adevărul Kövér László kolozsvári látogatásáról tudósított, kiemelve, hogy az Országgyűlés elnöke 
szerint a romániai választásoknak döntő jelentősége van a magyar közösség szempontjából. A Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnökkel való közös sajtótájékoztatóról idézték Kövér László szavait: „ahhoz, hogy a jogaikat 
érvényesíthessék, az szükséges, hogy a bukaresti parlamentben minél nagyobb létszámú frakcióval 
rendelkezzen a magyar közösség. Az én szerepem, hogy kifejezzem a magyar kormány, a Fidesz és a KDNP 
támogatását, ám az MPP tiszteletbeli elnökeként is kifejezem ezt a támogatást az RMDSZ felé” – fogalmazott. 
Kelemen Hunor szavai közül azt emelték ki, hogy az RMDSZ elnöke szerint folytatni szeretnék az 
együttműködést a Fidesszel és a KDNP-vel, hiszen „közösek az érdekeink és a felelősségünk a magyar közösség 
sorsa iránt”.  

Adevărul: Preşedintele Parlamentului Ungariei la Cluj: Alegerile din România au importanţă crucială 
pentru comunitatea maghiară 
2016. november 29. (online) 

 
A Jutarnji.hr európai szélsőjobboldalról szóló cikkének szerzője szerint „Magyarországon bizarr helyzet 

alakult ki: a hatalmat az autokrata beállítottságú Orbán Viktor és pártja gyakorolja, akik euroszkepticizmusukról 
és migránsellenességükről ismertek”, ugyanakkor hozzátette, hogy „ők mérsékeltnek számítanak a neofasiszta 
Jobbikhoz képest, mely 2014-ben a szavazatok 20 százalékát kapta meg”. A cikkben az szerepel, hogy a Jobbik 
a cionista Izrael Magyarország és a világ feletti dominanciájáról beszél, és a zsidók mellett gyűlöli és támadja a 
homoszexuálisokat, olyannyira, hogy egy alkalommal annak büntetését, a melegek 8 év börtönre ítélését 
követelték. Horvát szempontból nyugtalanító, hogy Vona Gáborék szerint a Muraköz Magyarország része. 

Jutarnji list: OVO SU VODEĆI LJUDI EKSTREMNE DESNICE NA STAROM KONTINENTU Popularnost im 
rapidno raste, uskoro bi mogli zavladati najvećim i najvažnijim državama EU! 
2016. november 22. (online) 

 
A Kárpát-medencében Szerbia biztosítja a legszélesebb jogokat a magyar kisebbség számára – 

jelentette ki Belgrádban Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint a balkáni ország az európai 
elvárásokon túlmenő kisebbségi jogokat garantál. A két ország közti gazdasági együttműködés kapcsán a 
miniszter kiemelte, fontos, hogy a szerb fél nem élt kifogással az ellen a fejlesztési program ellen, amelyet 
Magyarország a Vajdaságra összpontosítva dolgozott ki. Ennek keretén belül 2018-ig Magyarország 20 milliárd 
forint vissza nem térítendő támogatást ad a vajdasági vállalkozásoknak 

SME: Najširšie práva maďarskej menšiny zaručuje Srbsko, vyhlásil Szijjártó v Belehrade 
2016. november 17., tasr (online) 

 
Az Evenimentul Zilei a következő címmel közölt cikket: „Magyarország zászlaja és a székely zászló a 

csíkszeredai polgármesteri hivatalon. A hatóságok közbelépése után a polgármester hihetetlen gesztust tett”. 
A cikkben Dan Tanasa magyarellenes blogger oldaláról idéztek, és kifejtették, hogy „az ultrasovén” Ráduly 
Róbert polgármester, aki „Nagy-Magyarországot vágyja vissza” végrehajtotta a jogerős bírósági ítéletet és 
eltávolította a román és uniós zászlón kívül az összes zászlót a hivatalból, Magyarország lobogója helyett pedig 
egy gyászlobogót tett ki.  

Evenimentul Zilei: DRAPELUL UNGARIEI și steagul secuiesc LA PRIMĂRIA MIERCUREA CIUC. Primarul 
Raduly Robert A FĂCUT UN GEST INCREDIBIL după intervenţia autorităţilor 
2016. november 16.,  Daniel Teodoreanu (online) 

 
Az Evenimentul Zilei az MTI alapján számolt be róla, hogy a magyar külügyminiszter „durva támadást” 

intézett a román hatóságok ellen. A rövid tudósításban kiemelték, hogy Szijjártó Péter szerint 
„Magyarországnak elfogadhatatlan, hogy korrupcióellenes fellépésre hivatkozva a román hatóságok 
szisztematikusan zaklatják a magyar nemzetiségű tisztségviselőket, embereket”. Hozzátették, hogy a magyar 
diplomácia vezetője szerint egy sor ügyben van szükség tárgyalásra a román féllel, de „várhatóan nem lesz 
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előrelépés, mert a közeljövőben választás lesz az országban”. „Összességében még sosem volt olyan 
kiegyensúlyozott és jó a kapcsolatrendszer a szomszédos országokkal, mint most” – mondta Szijjártó Péter. 
Végül megjegyezték, hogy a magyar tárcavezető hétfőn Brüsszelben „jó hírnek” nevezte Donald Trump 
megválasztását.  

Evenimentul Zilei: ATAC DIPLOMATIC de la Budapesta. MINISTRUL UNGAR de Externe, Peter Szijjarto, A 
CRITICAT AUTORITĂŢILE din România. S-a vorbit despre HĂRŢUIREA MAGHIARILOR şi despre un ASPECT 
INACCEPTABIL 
2016. november 15.,  Daniel Teodoreanu (online) 

 
Jelenleg közel százezer ukrán rendelkezik magyar útlevéllel – adta hírül az Unian hírügynökség. A cikk 

szerint ez a statisztika komoly aggodalomra ad okot, mivel az utóbbi időben az abban érdekelt emberek az 
autonómia témáján spekulálva igyekeznek destabilizálni a helyzetet Ukrajna nyugati részén. Mivel ezen a 
területen nem kis számban élnek etnikai magyarok, itt gyakorlatilag nem beszélnek ukrán nyelven: még az 
oktatás is a szomszédos állam nyelvén zajlik. Ezenkívül a hivatalos Budapest minden módon támogatja a 
határokon túl élő honfitársakat, és bőkezűen osztogatja az útleveleket. A „nacionalista szélsőjobb” Jobbik párt 
képviselői megszólalásaikkal csak tovább fokozzák a konfliktust. 

Unian: Журналісти з'ясували, хто розганяє антиукраїнські настрої на Закарпатті (відео) 
2016. november 13. (online) 

 
Az Adevărul a Daily News Hungary alapján beszámolt róla, hogy Magyarország miniszterelnök-

helyettese kifejezte támogatását a magyar kisebbség „meghurcolt” székelyföldi vezetői felé. Kiemelték, hogy 
Semjén Zsolt pénteken Csíkszeredában négy székelyföldi önkormányzati vezetőnek átadta a Külhoni 
Magyarságért Díjakat. Antal Árpádnak, Sepsiszentgyörgy polgármesterének, Mezei Jánosnak, 
Gyergyószentmiklós volt polgármesterének, Ráduly Róbertnek, Csíkszereda polgármesterének és Szőke 
Domokosnak, Csíkszereda alpolgármesterének a csíkszeredai főkonzulátuson adták át a kitüntetéseket. A négy 
székelyföldi elöljáró ellen büntetőeljárást indított a román korrupcióellenes ügyészség – tették hozzá. „A 
korrupcióellenes harc ürügyén a magyarság megfélemlítése zajlik” – jelentette ki Semjén Zsolt. A 
miniszterelnök-helyettes szerint nyilvánvaló, hogy Romániában azokat a magyar vezetőket érte támadás, akik 
meghatározó szerepet játszanak közösségükben, akikre hallgatnak az emberek, és akiknek fontos szerepük van 
a magyarság megmaradásában. „Magyarország soha nem fogja elengedni ezeknek az embereknek a kezét, (...) 
mindig számíthatnak Magyarországra” – szögezte le Semjén Zsolt.  

Adevărul: Vicepremierul Ungariei şi-a anunţat sprijinul pentru liderii minorităţii maghiare 
2016. november 12., Daily News Hungary (online) 

 
Csatlakoztak az Orbán Viktorért mondott imalánchoz a dél-szlovákiai papok és hívők: a láncot a 

Rómában tevékenykedő bencés szerzetes, Kühér Ede indította, a szlovákiai kezdeményezés Ipolybalog 
papjától, György Ferenctől származik. A Szlovákiai Püspöki Konferencia a kezdeményezésről nem tud, azt 
magánügynek tartja. A vágsellyei Varga János szerint Orbán kivételes politikus, akinek sok ellensége van, mivel 
védi a keresztény Európát a migránsoktól. Bacsó László, Nyárasd község MKP-s polgármestere szerint a 
szlovákiai magyarok nagy része szimpatizál Orbán Viktorral. 

Novinky.cz: Slovenskem koluje modlitba za Orbána 
2016. november 2., ivi, Právo (online) 

 
Pásztor István, a vajdasági tartományi parlament elnöke találkozott Tomislav Nikolić szerb államfővel, 

és arra kérte, hogy az kezdeményezze a két nép megbékélése szempontjából fontos, a második világháború 
alatti bűnök feltárására létrehozott közös akadémiai vegyesbizottság munkája eredményeinek közzétételét. 
Nikolić tájékoztatta Pásztort a Duna - Morava – Vardar csatorna megépítésének projektjéről, melyet kínai 
partnerekkel fognak megvalósítani. 

Tanjug: Nikolić se angažuje za objavljivanje rada akademske grupe 
2016. november 1. (online) 
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Orbán Viktor magyar miniszterelnök nem csak a bőkezű adományokkal szerzi meg a szlovákiai 

magyarok kegyeit, legújabban már papok is lobbiznak mellette. A dél-szlovákiai papok és hívők nemzetközi 
imalánc keretén belül mondanak imát a miniszterelnökért. A szlovákiai kezdeményezés György Ferenctől, 
Ipolybalog papjától származik. Az imaláncot Kühér Ede, Rómában tevékenykedő bencés szerzetes indította, 
Dél-Szlovákiában pedig többen is kapcsolódtak hozzá, és az imát több száz embernek küldték tovább. Bacsó 
László, Nyárasd MKP-s polgármestere szerint a szlovákiai magyarok többsége szimpatizál Orbán Viktorral, még 
ha sokan erről nem is mernek nyíltan beszélni. Éppen az MKP az, amely profitál az Orbán Viktorral való jó 
kapcsolatokból, amit a Főnix polgári társulás ügye is alátámaszt. A társulás 2012-től csaknem egymillió eurót 
kapott magyarországi kormányközeli szervezetektől; arról az Új Szó tájékoztatott, hogy ebből a Főnix az MKP 
választások előtti aktivitását finanszírozta. Orbán Viktorral Robert Fico is megtalálja a közös hangot; a magyar 
miniszterelnök látogatásakor Fico a valaha volt legjobbnak nevezte a szlovák-magyar kapcsolatokat. 

SME: Bojuje proti slobodomurárom; kňaz na juhu vyzýva na modlitbu za Orbána 
2016. október 30., Roman Cuprík, Marie Vrabcová (online) 

 
Szijjártó Péter külügyminiszter Pavlo Klimkin ukrán kollégájával tartott közös sajtótájékoztató során 

bejelentette, hogy Magyarország kész 50 millió euróval támogatni a beregszászi elkerülő út és a Beregszászt 
és Munkácsot összekötő útszakaszok megépítését. A magyar külügyminiszter megjegyezte, hogy 
Magyarország és Ukrajna érdekében áll, hogy megépüljön a Beregszászt és Munkácsot összekötő út. Klimkin 
elmondta, hogy a tárgyalások során a felek egyeztettek a Kárpátalján megvalósulandó öt infrastrukturális 
projekt időbeli kereteit illetően. „Péter ma nagyon örömteli hírt hozott: megkezdjük az egyik legfontosabb 
projektbe történő beruházásokat –a Beregszászt elkerülő út és a határhoz vezető út megépítése, ami növeli a 
munkahelyek számát és az infrastrukturális hálózatot is” – mondta Klimkin. Az említett építési projekt 
megrendelője Ukrajna Állami Fiskális Szolgálata, a munkálatok pedig a határ menti együttműködés programja 
keretében fog megvalósulni. 

Unian: Угорщина готова інвестувати 50 мільйонів євро в будівництво двох доріг на Закарпатті 
2016. október 28. (online) 
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A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE 
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Bloomberg.com Berliner-zeitung.de Lexpress.fr 

CNN.com Frankfurter Allgemeine Zeitung Le Figaro 

International New York Times Frankfurter Rundschau Le Monde 

The New York Times Handelsblatt Nouvelobs.com 

The Washington Post Heute.de Libération 

The Wall Street Journal Der Spiegel  

BBC.com Süddeutsche Zeitung Olasz nyelvű lapok 

Financial Times Tagesschau.de Corriere.it 

Telegraph.co.uk Tagesspiegel.de La Repubblica 

The Economist Die Tageszeitung Lastampa.it 

The Guardian Die Welt Osservatoreromano.va 

The Observer Die Zeit  

The Times Bild Spanyol nyelvű lapok 

Politico.eu Der Standard Elpais.com 

Reuters.com Die Presse Elmundo.es 

 Kurier ABC.es 

Cseh nyelvű lapok Wirtschaftsblatt.at Lavanguardia.com 

Lidovky.cz Neue Zürcher Zeitung  

Mladá Fronta Dnes Tages-Anzeiger Román nyelvű lapok 

Novinky.cz  Adevarul.ro 

 Szlovák nyelvű lapok Evz.ro 

Lengyel nyelvű lapok Hnonline.sk Jurnalul.ro 
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