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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Deny Borisz Taraszjuk volt ukrán külügyminiszterrel készített interjút közölt, amit november 25-én 
publikáltak a Magyar Nemzetben. A Magyarország politikája elleni tiltakozásul az ukrán–magyar parlamenti 
baráti csoportból kilépő ukrán diplomata a következőképp magyarázta tettét: „Amikor Magyarország nem 
hajlandó meghallani Ukrajna érveit, a zsarolás, a fenyegetés és a fogalmak helyettesítésének módszerét 
használja, visszaél a NATO- és az EU-tagságával, a tárgyalások mint a kölcsönös megértés elérésének eszközei 
elvesztik hatékonyságukat. Milyen „konzultációkról” beszélünk, amikor a magyar külügyminiszter az ukrán 
Kárpátaljára látogat, és visszautasítja a találkozót ukrán kollégájával? – tette hozzá Borisz Taraszjuk. 
„Lépésemmel szeretném felhívni a figyelmet a problémára. Számítok arra, hogy ez rákényszeríti 
partnereinket, hogy ne tegyenek a továbbiakban olyan lépéseket, amelyek romboló hatással vannak a 
kétoldalú kapcsolatokra.” Az új ukrajnai oktatási törvény illetően Taraszjuk a következőket nyilatkozta: „Mint 
parlamenti képviselő részt vettem ennek a törvénynek az elfogadásában. Ismerem az érveket, többek között 
a jogi érveket, amelyek elhangzottak a törvény kidolgozásánál. Biztosíthatom, hogy a 7. cikkely nem 
ellentétes az ukrán jogrenddel, sem a nemzetközi kötelezettségeinkkel. Nem alaptalanul bízom abban, hogy 
a Velencei Bizottság megerősíti az álláspontunkat.” A magyar-orosz kapcsolatok jövőjét jellemezve Taraszjuk 
megjegyezte: „Ne tápláljunk illúziókat azzal kapcsolatban, hogy 1956 nem ismétlődik meg csak azért, mert 
Oroszország hitelt nyújtott Magyarországnak, vagy mert a Debreceni Egyetem díszpolgárává tette Putyint.” 

Deny: Про українсько-угорські стосунки: причини погіршення 
2017. november 29. (online) 
 

A magyar kormányzat konzultációkat folytat Nesztor Sufriccsal, az ukrán Ellenzéki Blokk egykori 
képviselőjével a magyar-ukrán kapcsolatok problémáiról. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nesztor 
Sufrics ukrán parlamenti képviselő találkozójáról a magyar kormány hivatalos honlapján számoltak be. 
Megjegyezték, hogy a találkozón Sufrics és a Magyarország nemzetiségi politikájáért felelős Semjén 
megvitatták az ukrán-magyar kapcsolatokat, valamint az ukrajnai magyarság kérdését és az ukrán 
állampolgárságot. „A felek egyetértettek a többes állampolgárság szabadságában, valamint a kisebbségek 
jogainak védelmében” – írták a közleményben. 

Zerkalo Nedeli: Венгрия проводит консультации с Шуфричем об отношениях с Украиной 
2017. november 29. (online) 

 
A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) a belgrádi választásokon vagy önállóan vagy a Szerb Haladó 

Párttal (SNS) szövetségben indul – jelentette be a párt frakcióvezetője, Pásztor Bálint. 
Tanjug.rs: Pastor: SVM na beogradske izbore samostalno ili sa SNS 
2017. november 28. (online) 

 
Szijjártó Péter megismételte az ukrajnai oktatási törvény diszkriminatív jellegéről szóló tézist és 

kijelentette, hogy Budapest nem fogja tudni támogatni Ukrajna euro-atlanti törekvéseit, amíg a törvény nem 
kerül visszavonásra. „Mi nem tudjuk ezt megtenni és támogatni Ukrajna euro-atlanti törekvéseit, mivel Kijev 
hanyagolja a nemzeti kisebbségek jogait és durván megsértette az EU-val megkötött társulási szerződést, 
amely szeptember elején lépett életbe” - mondta Szijjártó. Szavai szerint, ha Ukrajna számára fontos az EU és 
NATO struktúráiba való integráció, akkor köteles teljesíteni nemzetközi kötelezettségeit, többek közt 
visszavonni az Ukrajna nemzeti kisebbségeit diszkrimináló oktatási törvényt. Csak ebben az esetben 
számíthat Ukrajna ismét teljes értékű támogatására Magyarországtól, hangsúlyozta a külügyminiszter. 
Szijjártó ugyancsak megjegyezte, hogy Magyarország „nem áldozza fel a kárpátaljai magyarokat a 
világpolitika oltárán”. 

Unian: Угорщина не буде підтримувати євроатлантичні зусилля України до скасування закону 
про освіту 
2017. november 24. (online) 
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Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes kommentálva az ukrajnai Kárpátalja lakosainak magyar 
állampolgársághoz való jutását kijelentette, hogy Budapest szerint a régióban élő magyaroknak joguk van az 
autonómiára. Az utóbbi fél évben egyfelől Kijev, másfelől Románia és Lengyelország között alakulnak ki 
nemzeti kisebbségjogi problémák, amelyek fokozatosan territoriális problémákká növik magukat ki. De 
Ukrajna nyugati szomszédjai közül keményebben, következetesebben és átláthatóan Magyarország 
cselekszik. Budapest gyakorlatilag kijelentette, hogy saját protekciója alá veszi Kárpátalját. Ehhez a gyakorlati 
tényállásra, valamint a magyar Alkotmány normáira támaszkodik. Ukrajna évek óta nyugodtan figyelte, 
Magyarország hogyan osztja útleveleit Kárpátalján. Kijevben csak örültek annak, hogy Budapest magára 
vállalta Kárpátalja magyar iskoláinak tankönyvellátását, oktatói-káderképzését, a tanárok bérkiegészítésének 
biztosítását. És amikor Magyarország gondnoksága alá vette a régióban gyakorlatilag az egész szociális 
szférát, Ukrajnában a boldogságtól készek voltak táncot járni. Ez által mennyi (ukrán – szerk.) költségvetési 
pénzt lehet megspórolni. Vagy ellopni. Magyarország követelései abban érdekesek, hogy kényszerítik Kijevet 
a kárpátaljai régió feletti, gyakorlatilag már megtörtént ellenőrzés-elvesztés jogi elismerésére. Magyarország 
nem csupán a magyarok védelmében lépett fel. Magyarország csapást mért Ukrajnára, mint a leggyengébb 
láncszemre. Budapest abban a pillanatban lépett, amikor Kijev megmutatta teljes politikai impotenciáját és 
nem csupán a regionális elitek, de fővárosi helyzet feletti kontroll elvesztését, ahol a még élő Porosenko 
mellett szégyenkezés nélkül osztják az elnöki széket. Az a kapkodás, ahogyan a magyarok folytatják 
küzdelmüket az autonómiáért arról tanúskodik, hogy Budapesten nem bíznak az ukrán állam hosszú távú 
létezésében és igyekeznek kijelölni a nemzeti (beleértve a területi) érdekeiket. Semjén Zsolt bejelentését 
közölte a Rosszijszkaja Gazeta is. 

Ria-Novoszyti: Отделяй и властвуй: Венгрия заявила о праве на автономию в Закарпатье 
2017. november 19. (online) 

 
Lilija Hrinevics, Ukrajna oktatási minisztere kijelentette, hogy a magyar tannyelvű iskolák tovább 

folytatják a munkájukat. „Az iskolák, ahol magyar nyelven folyik az oktatás, nem kerülnek bezárásra, a 
tanulóiknak pedig több lehetőséget biztosítanak az ukrán nyelv elsajátítására. A nyelvi cikkely egyre több 
meg nem értést szül a nemzeti kisebbségeknél. Nem igaz, hogy a nemzetiségi iskolák bezárásáról van szó. 
Kétségeim vannak csupán a negyedik pontot illetően, amely mindenkit egyenlő helyzetbe helyez. Ebben arról 
van szó, hogy az ötödik osztályt követően, csupán néhány tantárgyat fognak anyanyelven oktatni”, jelentette 
ki Hrinevics a Szvoboda rádió adásában. Ugyanakkor a törvény esetleges módosításáról a miniszter egy szót 
sem ejtett, csupán kijelentette, hogy a magyar iskolák nem kerülnek bezárásra. Megjegyezendő, hogy 
Ukrajnában a „hazafias” média egyértelműen magyarázta Hrinyevics kijelentését: a miniszter kész 
párbeszédet folytatni a kisebbségekkel, de a törvény az oktatás teljes ukránosítását feltételező stratégiai 
cikkelyeit feladni nem szándékozik. Ezért a miniszter békítő hangnemű kijelentéseire, amelyek az utóbbi két 
hónapban nem először hangoztak el, a kárpátaljai magyar kisebbség védelmének kérdéseiben hajthatatlan 
álláspontra helyezkedő Budapest részéről nincs reagálás.  

Rosszijszkaja Gazeta: Киев доводит язык 
2017. november 19. (online) 

 
Magyarország nem beszélhet a zsarolás nyelvén Ukrajnával – közölte Semjén Zsolt miniszterelnök-

helyettes nyilatkozatára reagálva Vologyimir Hrojszman ukrán kormányfő. Hrojszan hozzátette, Ukrajna 
demokratikus elveken működő, toleráns ország, amely biztosítja a területén élő nemzeti kisebbségek 
alapvető jogait, ugyanakkor nem feledkezhet meg arról sem, hogy a hivatalos államnyelv az ukrán, amit 
minden itt élő állampolgárnak tiszteletben kell tartania. Semjén korábban úgy fogalmazott, a határon túl élő 
magyaroknak jogukban áll autonómiát és magyar állampolgárságot követelniük. 

Rzeczpospolita: Premier Ukrainy: Węgry nie mogą rozmawiać z nami językiem szantażu 
2017. november 17., Ada Michałak (online)  

 
Volodimir Hrojszman ukrán kormányfő Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes a magyarok 

autonómiájára vonatkozó kijelentéseivel kapcsolatos képviselői kérdésre válaszolva kijelentette, hogy Ukrajna 
senkinek sem fogja megengedni, hogy a nyelvi kérdésben „zsarolási hangnemben” szóljon hozzá. A 
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hírügynökség emlékeztetett, hogy Semjén Zsolt korábban az M1 tv-csatorna adásában a magyarok 
autonómiához és a magyar polgársárhoz való jogáról tett kijelentést. A politikus hangsúlyozta, hogy a magyar 
társadalomban és a magyar politikumban „egységes konszenzus” van arra vonatkozólag, hogy a határon túli 
magyaroknak joguk van az autonómiára és a szavazati jogra. Felszólalásának jelentős részét Semjén az 
ukrajnai oktatási törvénynek szentelte. Szavai szerint Kárpátalján éppen a magyar kormány tartja el az egész 
intézményi rendszert. „Ez vonatkozik az orvosok, tanárok anyagi támogatására, a kisiskolások ingyenes 
étkeztetésére, a vakcina-ellátásra”, fogalmazott Semjén. Ugyanakkor szavai szerint ma ezt a struktúrát 
kemény támadás érte. „Jelenleg, ameddig a nyelvi jogszabályozást nem fogják visszavonni, a magyar 
kormány akadályozni fog minden, Ukrajna számára fontos kezdeményezést”, jelentette ki Semjén. A hírről 
beszámolt a Zerkalo Nedeli is. 

Unian: Україна нікому не дозволить розмовляти з собою "в тоні шантажу" у мовному питанні - 
Гройсман 
2017. november 17. (online) 

 
Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes úgy véli, hogy a határon túli magyaroknak joguk van az 

autonómiára és a magyar állampolgárságra. Szavai szerint erre vonatkozólag a magyar politikumban 
egyetértés van. Mindemellett a magyar állam felelősséget visel minden magyarért a világon. Semjén 
hangsúlyozta, hogy a magyar állam eleget tesz e kötelezettségének, többek közt az állampolgárság 
megadásával. Adatai szerint már 870 ezer ember kapott magyar állampolgárságot egyszerűsítet eljáráson 
belül. Semjén megjegyezte, hogy Kárpátalján a magyar kormány támogatja az egész intézményi rendszert. De 
szavai szerint ezt a struktúrát kemény támadás érte az ukrán kormány felől. „Jelenleg, ameddig a nyelvi 
jogszabályt nem fogják visszavonni, a magyar kormány akadályozni fog minden, Ukrajna számára fontos 
kezdeményezést”, fogalmazott Semjén. 

Zerkalo Nedeli: В Венгрии заявили о праве зарубежных венгров на автономию 
2017. november 17. (online) 

 
A Vajdaság növeli az együttműködést Csongrád megyével, erről a felek együttes ülésén állapodtak 

meg, melyen részt vett az Európai Régiók Gyűlésének (AER) alelnöke is. Az ülésen az eddigi együttműködést 
kiemelten sikeresnek nevezték. 

Tanjug.rs: Unapređenje saradnje Vojvodine sa županijom Čongrad 
2017. november 16. (online) 

 
Dmitro Kuleba, Ukrajna állandó képviselője az Európa Tanácsnál a Novoje vremja strani című 

folyóiratban megjelentetett írásában kijelentette, az ukránoknak ideje megérteni: elkerülhetetlen a 
szomszédokkal való kapcsolatok kiéleződése, mint ahogyan az az utóbbi időben Lengyelországgal és 
Magyarországgal is történt. És ennek az oka nem csupán abban rejlik, hogy a szomszédok nacionalizmusa 
érinti az ukrán nyelvet és az ukrán területet. Szavai szerint Kelet-Európa azok területe, „akik pengeélre léptek 
és futni is próbálnak rajta”. Valaki kényszerből, valaki megmásíthatatlan élvezettel. „Az ukránok hajlanak a 
lesújtó állami önkritikára. Az egyik rögeszménk: „Egyedül vagyunk mindenben a hibásak.” De ez nem így van. 
Mi nem vagyunk hibásak abban, hogy a szomszédok nacionalizmusa történelmi okokból a területünket érinti. 
Mi csupán abban vagyunk vétkesek, hogy az utóbbi három évben erőt érzünk magunkban arra, hogy 
védekezzünk. Éppen ebben rejlik a szomszédokkal való kapcsolatok kiéleződésének az oka”, jegyezte meg 
Kuleba. „Lehet nem védelmezni az ukrán nyelvet. És akkor nem lesz vita Magyarországgal. De akkor 
Magyarország megvédi a magyar nyelv monopóliumát Kárpátalján. És Budapestnek ekkor a nemzeti érdekei 
szempontjából igaza lesz. De mi saját érdekkel rendelkezünk. Vagyis nekünk hallani kell a szomszédjainkat, de 
nekik is hallani kell bennünket” – tette hozzá Ukrajna állandó képviselője az Európa Tanácsnál. 

Unian: "Біг сусідів по лезу": посол пояснив причину загострень у відносинах України з Польщею та 
Угорщиною 
2017. november 16. (online) 
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A Delo.si ukrajnai helyzetről szóló terjedelmes cikkének szerzője megemlítette, hogy a magyar 
kisebbséget sújtó törvény miatt Magyarország úgy döntött, akadályozni fogja az ukrán fél Európai Unióhoz 
való közeledését. Budapesten, „ahol egyesek nem tudják feledni, hogy országuk egykor milyen nagy volt”, 
tüntetéseket akarnak szervezni a Kárpátalja önrendelkezése mellett, s immáron mintegy 150.000 kárpátaljai 
magyarnak van magyar útlevele, s „már nem biztos, hogy teljesen őrült az, aki arról beszél, hogy 
Magyarországon, Romániában és Lengyelországban is lehetnek olyanok, akiknek megfordul a fejében, hogy 
kövessék a Krímet elcsatoló Oroszország példáját”. 

Delo.si: Blog pomagaj: Uboga Ukrajina! 
2017. november 15. (online) 

 
A Budapesten megrendezett Magyarok világtalálkozójának XVI. plenáris ülésén Orbán Viktor 

kijelentette, hogy jelenleg korlátozottak Ukrajna esélyei a jövőbeli EU-tagságra – közölte a magyar kormány 
hivatalos angol nyelvű honlapja. „Tisztán szeretném kimondani, Ukrajna az EU-közösség felé kíván haladni, 
csatlakozni szándékozik az EU-hoz, de jelenleg ez a lehetőség eléggé korlátozottnak tűnik. Mindenesetre 
Ukrajna közeledni szeretne az EU-hoz és ezért valamit elvár az EU közösségétől. Az igazság abban rejlik, hogy 
Ukrajna csak akkor várhat el valamit az Uniótól és tőlünk, ha elfogadja a meghatározott alapnormákat. És e 
szavakkal nem valamiféle jelentéktelen részletekről, hanem alapvető elvekről beszélek. Amennyiben Ukrajna 
nem fogadja el ezeket a normákat és elveket, az együttműködés más minőséget fog kapni”, hangsúlyozta 
Orbán. A kormányfő elismerte, hogy az EU és Ukrajna közötti együttműködés továbbra is fennáll majd, de 
más célt fog szolgálni, mint az, amelyet mindkét fél el szeretne érni, amikor Ukrajna és az EU közeledéséről 
beszélnek. 

Unian: Прем'єр Угорщини заявив, що можливість України у майбутньому приєднатися до ЄС 
нині є обмеженою 
2017. november 15. (online) 

 
A kárpátaljai magyarok körül kialakult helyzet elméletileg ahhoz vezethet, hogy a szomszédos államok 

között területi vita bontakozhat ki, hívták fel a figyelmet korábban a szakértők. Ennek első jelének tartják a 
magyar kormányzat Ukrajnához még 2014-ben intézett felhívását arról, hogy nyújtsanak autonómiajogot a 
kárpátaljai magyaroknak. Kijev ezt nem fogadta el, szeparatizmus veszélyeként értékelvén a felhívást. Orbán 
Viktor a határon túli magyarokkal tartott találkozó során kijelentette, hogy őt csak azt aggasztja, hogy az 
oktatási a törvény szűkítené a nemzeti kisebbség meglévő jogait és lehetőségeit. Orbán megjegyezte, hogy a 
közeljövőben Budapest és Kijev kapcsolatai kiéleződhetnek más törvények miatt, amelyek jelenleg az ukrán 
törvényhozásban a kidolgozás fázisában vannak. De az ukrán Legfelsőbb Tanács tervei között e törvények 
elfogadása egyelőre még nem szerepel. Eközben a közvetlenül a helyszíneken a helyzet tovább bonyolódik. A 
beregszászi zászlóincidens szolgáltatott ürügyet a következő skandalumra. Szijjártó Péter követelte Kijevtől: 
„az elkövetőket őrizetbe kell venni és bíróság által mihamarabb felelősségre kell vonni”. Érdekes, hogy 
Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó ugyancsak kijelentette, hogy a provokáció felháborította. 
Véleménye szerint az ukrán jobboldaliak egy síkban működnek az orosz titkosszolgálatokkal, amelyek 
mindent elkövetnek, hogy nemzetiségi alapon destabilizálják a Kárpátaljai megyében a helyzetet. Viszont 
ezek szerint az ukrán titkosszolgálat, az SZBU is ugyanazon a síkon működik: október elején a szolgálat 
munkatársai Salamon községben eltávolították a magyar zászlót és a címert a tanintézmény falairól. Másfél 
hónappal ezelőtt egy magyar iskoláról volt szó, most pedig egy ukrán hatalmi szervről (beregszászi városháza 
– szerk.). 

Nyezaviszimaja Gazeta: Украина рискует оказаться в кольце фронтов 
2017. november 15. (print) 

 
A Vajdasági Tartományi Képviselőház és a Magyar Parlament mezőgazdasági bizottságai együttes 

ülést tartottak, melyen Pásztor István és Vuk Radojević tartományi mezőgazdasági, vízgazdálkodási és 
erdészeti titkár is megjelent. 

Tanjug.rs: Skupštinski Odbori za poljoprivredu Vojvodine i Mađarske 
2017. november 14. (online) 
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A rendőrség Kárpátalján büntetőeljárást indított, amiért az ukrán nacionalisták eltávolítottak három 

magyar zászlót Beregszászon és a környező falvakban. Erről szóló bejelentést tett közzé a Kárpátaljai Megyei 
Állami Adminisztráció sajtószolgálata. A lap megemlítette, hogy a rendőrség az incidens során nem 
akadályozta meg a zászlók levételét, és csak akkor léptek közbe és vették el a zászlókat, amikor az aktivisták 
megpróbálták elégetni azokat. 

Komszomolszkaja Pravda: На Закарпатье полиция начала расследовать глумление над флагами 
Венгрии [фото] 
2017. november 14., Alekszandr Holovasztov (online) 

 
Az ukrán rendőrség garázdaság vádjával bűnügyi eljárást indított, miután Beregszászon a radikálisok 

megpróbálták elégetni a magyar zászlót, adta hírül kedden a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció 
sajtószolgálata. „A Beregszászon november 12-én megtartott felvonulás résztvevői által elkövetett 
garázdaság ténye miatt a Nemzeti Rendőrség Kárpátaljai főosztályának Beregszászi osztálya bűnügyi eljárást 
indított”, áll a közleményben. Az ügyben a rendőrség folytatja a nyomozást. 

Ria-Novoszyti: На Украине возбудили дело после попытки радикалов сжечь флаг Венгрии 
2017. november 14. (online) 

 
Magyarország követeli az ukrán hatalomtól, hogy reagáljanak a november 12-én Beregszászon 

történt incidensre. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter magyar külügyminiszter. Szijjártó közölte, hogy 
Magyarország nyomozás lefolytatását várja el Ukrajnától azon nacionalista csoportokat illetően, amelyek 
tagjai letépték a magyar zászlót a beregszászi polgármesteri hivatalról. A miniszter megjegyezte, hogy az 
üggyel kapcsolatban bekérették Ukrajna budapesti nagykövetét a magyar külügyminisztériumba. „Az 
elkövetőket mielőbb kézre kell keríteni és felelősségre kell vonni”, mondta Szijjártó. A hírről beszámolt a 
Komszomolszkaja Pravda is. 

Unian: На Закарпатті "свободівці" намагалися спалити прапор Угорщини (відео) 
2017.november 13. (online) 

 
November 12-én a Szvoboda párt ötven aktivistája levette Beregszász polgármesteri hivatalának 

épületéről Magyarország zászlaját azzal a szándékkal, hogy elégessék azt. A tervet a rendőrség meghiúsította. 
A helyzetet már kommentálta Hennagyij Moszkal, a Kárpátaljai megyei adminisztráció vezetője. 
„Felelősségteljesen kijelenthetem, hogy a provokációt elkövető politikai erők semmilyen támogatással sem 
rendelkeznek a megyében (ezt támasztják alá a 2015 októberében megtartott helyi önkormányzati 
választások eredményei is). A fire-show résztvevőinek többségét más megyékből, mindenekelőtt a Lembergi 
megyéből hozták el Beregszászra”, fogalmazott Moszkal. 

Unian: Будапешт вимагає розслідування інциденту з угорським прапором на Закарпатті 
2017.november 13. (online) 

 
Orbán Viktor hosszabb ideig kerülte az ukrán kérdéssel kapcsolatos kijelentéseket. A magyar 

diaszpóra képviselőivel tartott találkozó során bejelentette, hogy Budapest nem fog eltekinteni az ukrán 
oktatási törvény nyelvi passzusára vonatkozó kifogásaitól a Velencei Bizottság esetleges, Kijev számára 
pozitív döntése esetén sem. „Ez (az oktatási törvény elfogadása - szerk.) kemény vitát váltott ki Magyarország 
és Ukrajna között. Ez nem változtatott Ukrajna iránti baráti viszonyulásunkon, de visszafogta a barátságot. 
Nagyon nehéz együttműködni egy olyan országgal, amely nyíltan diszkriminálja a területén élő 
honfitársainkat. Ezért Magyarország külpolitikája számára ez nem egy egyszerű kihívás”, fogalmazott Orbán. 
A kormányfő hozzátette, hogy Magyarország nem kezdeményez nem egyértelmű vitát a nemzetiségi 
kisebbségek jogai védelmének nemzetközi szabványairól, mert ez egy kényes kérdés. A hírről beszámolt a 
Komszomolszkaja Pravda is. 

Zerkalo Nedeli: Будапешт не изменит претензии относительно языкового закона даже после 
решения "Венецианки" - Орбан 
2017.november 13. (online) 
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Szijjártó Péter bejelentette, hogy Magyarország Ukrajna budapesti nagykövetéhez fordult a magyar 

zászlóval kapcsolatos incidens miatt, amely során Kárpátalján ukrán nacionalisták leszakították a magyar 
zászlót és megpróbálták elégetni. „Az elkövetőket elő kell állítani és mielőbb bíróság által felelősségre kell 
őket vonni”, fogalmazott a magyar miniszter. Szijjártó szavai szerint egy fejlett európai országban hasonló 
esetek nem engedhetők meg. 

Rosszijszkaja Gazeta: Венгрия обратилась к послу Украины из-за сорванного в Закарпатье флага 
2017. november 13. (online) 

 
A kárpátaljai Beregszászban az ukrán nacionalisták tüntetést szerveztek, amely során megpróbálták 

elégetni Magyarország zászlaját. Az incidensre vasárnap került sor. A Szvoboda párt 50 aktivistája levette a 
beregszászi városháza épületéről a zászlót és megpróbálta azt elégetni. Hennaggyij Moszkal kárpátaljai 
kormányzó kijelentette, hogy a nacionalista erők nem rendelkeznek támogatottsággal Kárpátalján, a magyar 
zászlót elégetni próbáló „marginálisokat” más területekről, elsősorban a Lembergi megyéből hozták 
Beregszászba. Szijjártó Péter az ügy kivizsgálását követelte Kijevtől. A lap emlékeztetett, hogy október 13-án 
Budapesten tüntetés zajlott, amely során a résztvevők követelték Kárpátalja önrendelkezését. 

Lenta: Украинские националисты попытались сжечь флаг Венгрии 
2017. november 13. (online) 

 
A magyar hatalom a belföldön esedékes választások befolyására használja fel az ukrán oktatási 

törvényt. Erről szóló bejelentést tett Mikola Tocsickij, Ukrajna EU-s nagykövete az Euractiv kiadványnak adott 
interjújában. A diplomata szerint nem lehetséges együttműködni azzal az országgal, amely saját érdekei, 
belső politikai napirendje – nyilvánvalóan a választások céljából akarja felhasználni e törvényt. „Én itt 
Magyarországra gondolok, nem félek megnevezni ezt az országot”, jegyezte meg a diplomata. 

Unian: Угорщина використовує український закон про освіту для своїх виборів – посол 
2017.november 10. (online) 

 
Orbán Viktor kormányfő csütörtökön szomorú történetnek nevezte az ukrán oktatási törvényt, amely 

a miniszterelnök szerint sérti a határon túl élő magyar kisebbség jogait. Orbán hozzátette, nehéznek tartja az 
együttműködést egy olyan országgal, amely a területén élő honfitársainkat nyílt diszkriminációban részesíti. 
Korábban Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közölte, Magyarország megvétózta a decemberben 
esedékes NATO-Ukrajna csúcstalálkozót. Ivanna Klimpus-Cincadze, Ukrajna európai és euroatlanti ügyekért 
felelős miniszterhelyettese ennek kapcsán abbéli aggodalmának adott hangot, hogy Magyarország 
akadályozza Kijev a NATO-val közös elhatározásainak megvalósítását.  

Rzeczpospolita: Orban: Ukraińska ustawa o oświacie to smutna historia 
2017. november 9., Przemysław Malinowski (online) 

 
Simicskó István magyar honvédelmi miniszter nem volt hajlandó válaszolni az Unian tudósítója által 

feltett kérdésre a NATO zsarolási eszközként történő felhasználásra vonatkozóan. „Ez egy különleges ukrajnai 
törvény, nekünk meg kell azt vitatni. Mi támogatjuk Ukrajnát, ukrán katonák vannak nálunk, akik 
megsebesültek és így érkeztek Magyarországra. Nekünk egy megfelelő oktatási törvényre van szükségünk”, 
fogalmazott a magyar miniszter. Az Unian tudósítójának további pontosító kérdésére, hogy Magyarország 
miért használja fel ebben a kérdésben a NATO-t, mint egy zsarolási eszközt, Simicskó a következőket mondta: 
„Nagyon köszönöm”. 

Unian: Міністр оборони Угорщини відмовився відповідати на запитання про використання 
НАТО як інструменту шантажу 
2017.november 9. (online) 

 
A litván Szejm képviselői csoportja azzal a kéréssel fordult a magyar Országgyűléshez, hogy ne 

akadályozzák meg azokat a döntéseket, amelyek lehetővé tennék Ukrajna számára, hogy közelebb kerüljön 
az Európai Unióhoz. „Kellemetlen meglepetésben volt részünk, sőt, sokkolva vagyunk a magyar kormányzat 
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ultimátum jellegű bejelentései miatt, amelyek fenyegetik Ukrajna közeledését az EU-hoz és NATO-hoz, 
amennyiben Magyarország óhajának megfelelően Ukrajna nem változtatja meg az új oktatási törvényét, 
amelyben rögzítésre került a nemzetiségi kisebbségek közoktatásának sajátossága” – áll a közleményben. 

Zerkalo Nedeli: Литовские депутаты призвали Венгрию не блокировать интеграцию Украины в 
ЕС 
2017.november 9. (online) 
 

A Magyarországot is érintő új ukrán oktatási törvény kapcsán Budapest blokkolja az Ukrajna és a 
NATO közötti kapcsolat fejlődését – közölte Ivana Klimpus-Cincadze, Ukrajna európai és euroatlanti ügyekért 
felelős miniszterhelyettese. Cincadze kifejtette, Ukrajna kész tárgyalni Magyarországgal az oktatási törvény 
kapcsán, a másik fél ugyanakkor elutasítja ezt a lehetőséget. Az ukrán kormány korábban a magyar 
nemzetiségű érettségizők ukrán nyelvből tett vizsgáinak gyenge eredményeire hivatkozva vezette be az új 
oktatási törvényt.  

Rzeczpospolita: Ukraina: Zachowanie Węgier nas niepokoi 
2017. november 8., Artur Bartkiewicz (online) 
 

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) elégedetlen Magyarországgal, mert akadályozza 
Ukrajna felvételét a nyugati integrációs szervezetbe. „A szövetségben negatív és elfogadhatatlan lépésként 
értékelik, hogy az egyik tagállam akadályozza Ukrajna felvételét” – jelentette ki Ivanna Klimpus Cincadze 
európai integrációért felelős ukrán miniszterelnök-helyettes. Elmondása szerint a NATO érdekében áll, hogy 
a kialakult a helyzetet a felek minél előbb megoldják, és Budapestnek meg Kijevnek azonnal párbeszédet 
kellene folytatnia. Egyelőre nem történt előrelépés ez ügyben, mivel a miniszterelnök-helyettes azt állította, 
hogy „magyar oldal nincs felkészülve az ilyenfajta együttműködésre”. Szijjártó Péter külgazdasági és 
külügyminiszter október 27-én kijelentette, hogy Magyarország nem tudja támogatni Ukrajna integrációs 
törekvéseit, ezért vétózta meg a NATO-Ukrajna bizottság decemberi ülésének összehívását. Emlékeztette az 
újságírókat arra, hogy egészen szeptember elejéig Magyarország volt a leghangosabb és legaktívabb 
támogatója Ukrajna csatlakozásának, de a nyelvtörvényt hátbatámadásként fogják fel, amire az elutasítás a 
legmegfelelőbb válasz. A SME a cikk további részében bemutatta az ukrán nyelvtörvényt és Ukrajna vitáit a 
szomszédos országokkal, illetve a nemzetközi szervezetekkel. 

SME: NATO je znepokojené snahou Maďarska blokovať Ukrajinu 
2017. november 8., TASR (online)  
 

Ivanna Klimpus Cincadze, Ukrajna európai és euro-atlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-
helyettese kijelentette, hogy az Észak-Atlanti Szövetségnél aggódnak Magyarország álláspontja miatt, amely 
blokkolja az Ukrajna-NATO Bizottság üléseit. Klimpus-Cincadze reményét fejezte ki, hogy a szövetségesek 
„objektív érvek alkalmazásával fognak beszélni Budapesttel”. „Ukrajnát aggasztja Magyarország ultimátumos 
viselkedése, amelyet az oktatási törvény nyelvi cikkelyével kapcsolatos elégedetlensége keretein belül mutat. 
A párbeszédre tett próbálkozásaink a magyar fél alkalmatlansága miatt hiúsulnak meg. És látjuk a NATO 
komoly aggodalmát is amiatt, hogy a Szövetség egyik tagja blokkolja Ukrajna és a NATO között leendő és 
betervezett találkozók hatékony fejlődését, és ez nagyon negatív fogadtatásban részesül, mint egy 
elfogadatlan magaviselet, és fennáll az érdek, hogy ezt a kérdést kétoldalú államközi szinten oldják meg. Mi 
látjuk, hogy a kezdeményezéseink nem elegendőek, és ezért számítunk arra, hogy a partnereink objektív 
érvek szempontjából fognak beszélni Magyarországgal”, jegyezte meg az ukrán miniszterelnök helyettes. 
„Arra kérjük a partnereinket, hogy közvetlenül beszéljenek a magyarországi vezetőkkel”, hangsúlyozta 
Klimpus Cincadze. 

Unian: Угорщина блокує ефективний розвиток подальших зустрічей між Україною та НАТО - 
Климпуш-Цинцадзе 
2017.november 8. (online) 

 
A Keleti Partnerség csúcstalálkozója deklarációjának tervezetébe Magyarország kezdeményezésére 

belefoglalták azt a normát, mely szerint a partner országok nem szűkíthetik a nemzeti kisebbségek jogait az 
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oktatás területén, jelentette be Ivanna Klimpus Cincadze ukrán miniszterelnök helyettes. „Láthatjuk, hogy 
(Magyarország kezdeményezésére – szerk.) a többoldalú dokumentumokban kiegészítő megfogalmazások 
jelennek meg, például a Keleti Partnerség deklarációjának tervezetében”, fogalmazott a tisztségviselő. 
Klimpus Cincadze ugyanakkor megjegyezte, hogy a végső megfogalmazást illetően még folynak a viták. „A 
deklaráció végleges tervezetét illetően még tart a vita… Mivel a függetlenségünk egész ideje alatt mi 
tiszteletben tartottuk a kisebbségek jogait, úgy egyet is érthetünk a meglévő fogalmazással. És mi értjük, 
honnan ered mindez”, jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes. 

Zerkalo Nedeli: Венгрия добилась включения пункта о нацменьшинствах в декларацию саммита 
Восточного партнерства 
2017.november 8. (online) 

 
Ivanna Klimpus Cincadze ukrán miniszterelnök-helyettes kijelentette, hogy az új ukrajnai oktatási 

törvény miatt Magyarország kezdeményezte a Keleti Partnerség november 24-re tervezett brüsszeli 
csúcstalálkozó deklarációja tervezetének módosítását. „Azt látjuk, hogy további megfogalmazások jelennek 
meg a többoldalú dokumentumokban, például a Keleti partnerség deklaráció tervezetében”, jelentette ki 
Klimpus Cincadze. Budapest ragaszkodik ahhoz, hogy a deklaráció tartalmazza azt a megfogalmazást, mely 
szerint a partnerországok „tiszteletben fogják tartani azokat a jogokat, amelyekkel már rendelkeznek a 
nemzetiségi kisebbségekhez tartozó személyek”. A miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy még tartanak a 
viták a deklaráció-tervezet végleges változatáról. 

Ria-Novosztyi: Венгрия намерена изменить декларацию "Восточного партнерства" из-за Киева 
2017. november 8. (online) 

 
A litván parlament konzervatív képviselői csoportja Andrius Kubilius, a Haza Szövetsége - Litván 

Kereszténydemokraták (TS-LKD) párt képviselőjének kezdeményezésére azzal a kéréssel fordult 
Magyarország parlamentjéhez, hogy ne blokkolja azokat a döntéseket, amelyek engedik Ukrajna közeledését 
az EU-hoz. A litván honatyákat kellemetlen meglepetés, sőt sokk érte a magyar kormány ultimátum jellegű 
bejelentései miatt, amelyek fenyegetik Ukrajna közeledését az EU-hoz és NATO-hoz, amennyiben 
Magyarország óhajának megfelelően Ukrajna nem változtatja meg az új oktatási törvényét, amelyben 
rögzítésre került a nemzetiségi kisebbségek közoktatásának sajátossága”, áll az Andrius Kubilius által 
közzétett közleményben. Andrius Kubilius kezdeményezését 37 képviselő támogatta. „Mi értjük, hogy az 
oktatás és a nemzeti kisebbségek integrációjának kérdései mindig érzékenyek, azokat konstruktív párbeszéd 
útján kell megoldani. Látjuk Ukrajna erőfeszítéseit a kialakult problémák éppen ilyen módon való 
megoldására, ezért szükséges keresni a minden felet kielégítő megoldásokat”, szól Andrius Kubilius 
közleménye. A közleményben megjegyzésre került, hogy Litvániát meglepik a magyar kormányzat 
ultimátumai, amelyek „Ukrajna és az EU integrációjának blokkolásával” fenyegetnek. Andrius Kubilius 
véleménye szerint „a hasonló ultimátumok kategorikusan elfogadhatatlanok és nem európaiak, főleg akkor, 
amikor azokat Közép-Európa egyik országa teszi”. 

Ria-Novosztyi: Литва попросила Венгрию не препятствовать сближению Украины с Евросоюзом 
2017. november 8. (online) 

 
Magyarország Ukrajna európai és euro-atlanti integrációjának blokkolásával korlátozza a nemzetiségi 

kisebbségek jogait. Erről szóló bejelentést tett Ivanna Klimpus-Cincadze, Ukrajna európai és euro-atlanti 
integrációért felelős miniszterelnök-helyettese, miután az ukrán oktatási miniszterrel közösen találkozott 
Brüsszelben az Európai Tanács tagországainak nagyköveteivel. „Mi megmutattuk készségünket a 
párbeszédre, valamint azt, hogy Magyarország felől nem fogadunk el semmilyen ultimátum jellegű 
kijelentést. Magyarország azzal, hogy Ukrajna európai és euro-atlanti integrációjának a blokkolására irányuló 
javaslatokkal állt elő, egyúttal Ukrajna magyar kisebbségének jogait is korlátozza”, fogalmazott Klimpus-
Cincadze. Az ukrán miniszterelnök-helyettes hangsúlyozta, hogy az oktatási törvény egy keret jellegű törvényi 
szabályozás, a következőkben pedig rendeleti szinten lesz kidolgozva annak végrehajtási mechanizmusa. 
„Arról meg vagyunk győződve, hogy e végrehajtási tervek keretein belül mi képesek leszünk tükrözni 
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mindazon megállapodásokat, amelyekben megállapodtunk már a lengyelországi és bulgáriai partnereinkkel, 
és amelyekről reményeink szerint megállapodunk a román féllel is”, jegyezte meg a miniszterelnök-helyettes. 

Deny: Ультиматум Угорщини щодо мовного питання є неприйнятним, - Климпуш-Цинцадзе 
2017. november 7. (online) 

 
A Hopsodárske noviny összegyűjtötte a magyar sajtónak a hétvégi szlovákiai megyei választásokkal 

kapcsolatos reakcióit. Szinte mindegyik azt írta, hogy Robert Fico vesztett, miközben a szélsőjobboldali 
Kotlebát teljesen a földbe döngölték. A Magyar Hírlap hangsúlyozta, hogy a felvidéki magyar kisebbség több 
szavazatot adott le a Magyar Közösség Pártjára, mint a Most-Híd pártra. A lap megjegyezte, hogy idén nagy 
volt a választói részvétel az országban. A Pestisrácok.hu portál azt a címet adta a Szlovákiával foglalkozó 
cikkének, hogy „Erősödik a szlovák jobboldal, Ficóék izgulhatnak”. A további cikkcímek: „Fico óriási pofont 
kapott; Leváltották a náci megyei vezetőt; Az ellenzék a csúcsra került”.  

Hospodárske noviny: Zahraničné médiá riešia Kotlebu  
2017. november 7., TASR, RED (print)  

 
A kárpátaljai magyarok továbbra is fellépnek az ukrán Legfelsőbb Tanács által elfogadott oktatási 

törvény ellen, mindaddig, amíg az nem kerül módosításra. Ahogyan azt a magyar kisebbség vezetői az 
Izvesztyiának elmondták, ők nem csupán az anyanyelvük, de az ország minden nemzetiségi kisebbségi 
nyelvéért szándékoznak küzdeni. Még akkor sem fognak meghátrálni, ha a magyar és az EU-ban használt más 
nyelvek részére kivételt tesznek. Ezzel az állásponttal szolidárisak az Ellenzéki Blokk ukrán parlamenti pártban 
is. „Követeljük, hogy a kárpátaljai magyarok továbbra is tudjanak magyar nyelven tanulni. A törvény nem 
diszkriminálhatja többek között az orosz nyelvet is. Nem lehetséges az, hogy az egyes nemzeti kisebbségek 
rendelkezzenek az anyanyelvi oktatásra vonatkozó jogokkal, mások pedig nem. Ukrajnában nem létezhet 
ilyen fajta diszkrimináció”, jelentette ki Barta József, az ukrajnai magyarok egyik vezetője, a Kárpátaljai 
Megyei Tanács első elnökhelyettese. A képviselő hozzátette, hogy a magyar kisebbség a Velencei Bizottság 
munkájának eredményeire vár, ami után világossá válik, hogyan és milyen módszerekkel kell majd küzdeni a 
nemzetiségi jogokért. Tóth Mihály, az UMDSZ tiszteletbeli elnöke a lapnak elmondta, hogy helytelen a Pavlo 
Klimkin ukrán külügyminiszter által megfogalmazott álláspont, miszerint az EU-s nyelveket kivételként 
kivonják a törvény hatálya alól. „Ukrajnában a magyar nyelv nem az EU-s hivatalos nyelvek egyike, hanem 
mindenekelőtt az egyik nemzetiség kisebbség nyelve. S ebből kell kiindulni, és nem Magyarország további 
EU-s tagságától és a magyar nyelv hivatalos uniós státuszától függővé tenni a magyar nyelv jövőjét 
Ukrajnában. Ez helytelen. Adott esetben a nemzetiségi anyanyelven, nem pedig egy idegen nyelven való 
oktatásról van szó” – véli Tóth Mihály. 

Izvesztyia: Венгры Закарпатья поборются за русский язык 
2017. november 7. (online) 

 
Potápi Árpád magyar nemzetpolitikáért felelős államtitkár üdvözölte a hétvégén tartott szlovák 

megyei választások eredményét. „A felvidéki magyar választók szavazataiért folytatott, a Magyar Közösség 
Pártja (MKP) és a Most-Híd vegyespárt közötti küzdelemből egyértelműen az MKP került ki győztesen. Az öt 
kerületből négyben, vagyis Pozsony, Nagyszombat, Nyitra, Besztercebánya megyében jobb eredményt el, 
mint a rivális párt” – idézte Pótápi Árpádot az MTI. Hozzátette, hogy a Most-Híd egyedül Kassán gyűjtött be 
több voksot, mint az MKP. Az államtitkár rámutatott arra, hogy a MKP-nak elsősorban Nyugat-Szlovákiában 
sikerült nagyon jó pozíciókra szert tennie, így nagyon jó helyzetből indulhat majd a jövő évi választásokon. 
Menyhárt József, a párt vezetője emlékeztetett arra, hogy a pártja 33 képviselői helyet szerzett és az egész 
kerületi választást egyértelműen sikerként könyvelik el.  

SME: Maďarská vláda poukázala na porážku strany Most-Híd v súboji s SMK 
2017. november 6., TASR (online)  

 
Lilija Hrinevics, Ukrajna oktatási minisztere a NATO képviselőinek bejelentette, hogy a magyarországi 

kijelentésekkel ellentétben az oktatási törvény bővíti a nemzetiségi kisebbségek jogait Ukrajnában. Szerinte 
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Magyarország téves kijelentéseket tesz, amikor a nemzetiségek kisebbségek jogait korlátozónak nevezi az új 
oktatási törvényt.  

Komszomolszkaja Pravda: Минобразования Гриневич в штабе НАТО убеждала, что Венгрия не 
права в "языковом скандале 
2017.november 6., Alekszandr Holovasztov (online) 

 
Az 1+1 tv-csatorna Titkos akták című adásában bemutatták a Kárpátalján tapasztalt helyzetet. 

Hennagyij Moszkal, a megyei adminisztráció vezetője állítja, hogy ott Ukrajna számára különösebb veszélyes 
probléma nincs. Miközben a megye két járásában Ukrajna állami intézményei épületein valamiért 
Magyarország állami zászlai lobognak… Ez már a magyar állam területe? Magyarország Kárpátalján 
folyamatosan „etetgeti” az ukrán tisztségviselőket, tanárokat, társadalmi aktivistákat, ezzel vásárolván meg a 
lojalitásukat – hangzott el a műsorban. Kárpátalján a helyi önkormányzatok képviselőinek több mint a fele 
magyarországi útlevéllel rendelkezik. Akkor milyen országot szolgálnak ki? Ahogyan azt a Titkos akták 
munkatársainak egy helybeli tanár elmagyarázta: „nálunk csak az idióták nem igényelnek magyar útlevelet”. 
A központi hatalom több éve a legbűnösebb módon szemet hunyt ezen, Ukrajnát fenyegető folyamatok 
felett. Amennyiben a hatalom engedi, hogy az ország törvényeit figyelmen kívül hagyják, úgy ezzel ösztönzi a 
szeparatizmust, az államellenes tevékenységet, ezáltal Ukrajna rombolásának a cinkosává válva – összegezte 
a műsor.  

Deny: Апологети і критики 
2017.november 3., Igor Loszjev (online) 

 
Edward Lucas brit újságíró, a The Economist nemzetközi osztályának szerkesztője keményen bírálta 

Magyarországot, kijelentvén, hogy a magyarok vélt ukrajnai elnyomásaira vonatkozó kifogásai csak kitalációk, 
miközben ebben a kérdésben Budapest nyíltan a Kreml kottája szerint játszik. Lucas megjegyezte, hogy 
Ukrajna minden szinten nagyon barátságosan és pozitívan viszonyul minden kisebbséghez, miközben a 
magyaroknak egyáltalán nincs mire panaszkodniuk. Szavai szerint Magyarországnak hálásnak kellene lennie 
egy olyan szomszédért, mint Ukrajna, mivel az egy olyan állam, amely nagy sikereket ér el és az egész 
Európát védi az orosz agresszióval szemben. De a támogatás helyett a magyar kormányzat „támadni” 
próbálja Ukrajnát egy abszolút alaptalan ok miatt. Az újságíró hangsúlyozta, hogy a hasonló támadások 
Budapest részéről felérnek a Kreml oldalán folytatott nyílt játszmával. 

Deny: Угорщина штучно обертає в проблему становища своєї меншини, - Лукас 
2017.november 2. (online) 

Luboš Palata a Mladá fronta Dnes hasábjain mutatta be az Európai Unió tagállamainak reakcióit a 
Katalán Köztársaság kikiáltásának hírére. Úgy látta, hogy Magyarország volt az egyetlen, amely másképp állt 
hozzá a kérdéshez. Orbán Viktor még a katalán népszavazás előtt azt mondta, hogy „tiszteletben tartja a 
katalán nép akaratát”. Palata szerint ennek oka egyértelmű: Budapest egy hasonló referendumot akar kiíratni 
a szomszédos országokban, ahol sok magyar lakik. Az október 1-jén tartott katalán referendum után az 
Európai Parlamentben a szélsőbaloldali képviselőkön kívül a magyar küldöttek voltak az egyetlenek, akik 
támogatták a katalán önrendelkezést. 

Mladá fronta Dnes: Katalánsko má s Unií smůlu 
2017. november 1., Luboš Palata (print)  

 
Az Ukrajna-NATO Bizottság decemberben esedékes ülésének külügyminiszteri szinten történő 

blokkolásával Magyarország elvetette a sulykot. Budapest magatartása kihívóvá vált, ez egy nyílt pofon a 
szövetségeseknek, legalábbis azért, mert a NATO-t egyszerűen tény elé állították. Budapest olyan álláspontra 
helyezkedett, mely szerint a NATO és Kijev között a nagyköveti szintű üléseken kívül semmilyen más ülés 
nem lesz. Nem kerül sor a júliusi csúcsra sem. Az ország (Ukrajna– szerk.) vezetésének ezt meg kell értenie. 
Nem zárható ki, hogy Magyarország ugyancsak blokkolni fogja a Varsói NATO-csúcson jóváhagyott kétoldalú 
együttműködés minden programját is. Előnyös–e ez a szövetségre nézve? Előnyös-e az EU és a NATO 
számára a legyengült és összeomlani képes Ukrajna? Nyilvánvaló, hogy ez Putyin érdeke. És ki Putyin EU-s 
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barátja? Orbán Viktor. Másrészt fennáll a kérdés saját magunk részére is: meddig fogunk saját magunk 
részére akadályokat emelni és utána azokat hősiesen leküzdeni? – tette fel a kérdést az Unian cikke. 

Unian: Российско-венгерская пощечина ЕС и НАТО. Как долго союзники будут молчать ИРИНА 
2017. november 1., Irina Szomer (online) 
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