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ÖSSZEFOGLALÓK 

A Jurnalul National beszámolt róla, hogy a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága 
anyaországi és külhoni magyar testvérvárosi együttműködésekre, valamint ifjúsági és cserkész tevékenységre 
500 millió forintos támogatást biztosít a külhoni magyar területeken. Az írásban idézték Potápi Árpád János 
nemzetpolitikai államtitkárt, aki kifejtette: a pályázatokat tavaly november 20-án hirdették meg, 250-250 millió 
forintos kerettel. „Mindkét felhívásra olyan pályázatokkal lehetett jelentkezni, amelyek megvalósítási időszaka 
idénre esik” – jelezte az államtitkár. Hozzátette: a 2015 óta meghirdetett testvértelepülési pályázattal 
összefüggésben kiemelten fontosnak tartják, hogy személyes kötődések alakuljanak ki az anyaországi és a 
külhoni magyar közösségek között. Potápi Árpád János rámutatott, a cél a nemzeti összetartozás és a magyar-
magyar kapcsolatok erősítése szerte a Kárpát-medencében. A pályázattal elnyerhető összeg 500 ezer és 
kétmillió forint között volt. A mostani felhívás során a beérkezett kérelmeknek a 78 százalékát tudták 
támogatni, 351-ből 274-et – ismertette. 

Jurnalul National: Ce face Ungaria pentru maghiarii din afara granițelor și nu face România pentru români 
2019. március 28., Andrei Visan (online) 

 
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy Magyarország „óriási költségvetést különített el a romániai 

pápalátogatásra”. A cikkben az MTI alapján számoltak be róla, hogy Soltész Miklós bejelentése értelmében a 
Rákóczi Szövetség – együttműködve a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkárságával – pályázatot hirdet diákcsoportok Csíksomlyóra való utaztatásához. Az egyházi és 
nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta: a Rákóczi Szövetség pályázatán középiskolai 
csoportok és egyházi közösségek vehetnek részt. Soltész Miklós kiemelte: Ferenc pápa székelyföldi látogatása 
hatalmas egyházi diplomáciai siker és nagyszerű lehetőség a magyar–román kapcsolatok erősítésére, a 
történelmi megbékélés elősegítésére. Hozzátette: a pápalátogatás lehetőség, hogy a magyarság megmutassa 
jelenlétét a Székelyföldön, ezért a magyar kormány és a kormánnyal együttműködő civil szervezetek mindent 
megtesznek, hogy segítsék azokat a fiatalokat, akik részt akarnak venni rajta. Soltész kitért arra: a magyar 
kormány 160 millió forinttal támogatja a pápalátogatás megszervezését, valamint a pápalátogatáshoz 
szükséges építkezéseket. A cikkben mindezt úgy értelmezték, hogy a budapesti hatóságok egy olyan tervet 
ültetnek gyakorlatba, amelynek célja a Székelyföldön élő magyarok nagy számának felszínre hozatala. 

Evenimentul Zilei: Acțiune de proporții pregătită de Ungaria în timpul vizitei Papei Francisc. Buget uriaș 
pregătit de politicienii maghiari 
2019. március 25., Adrian Dumitru (online) 

 
A VMSZ képviselője, Pásztor Bálint kijelentette, hogy pártja támogatja A Vajdaság finanszírozásáról 

szóló törvényjavaslatot, melyet a Vajdasági Szociáldemokrata Liga  (LSV) nyújtott be, még ha egyet is értenek 
azokkal, akik szerint a javaslat ebben a formájában nem megvalósítható. 

Tanjug.rs: Pastor: Glasaćemo, nadam se da nećemo biti jedini 
2019. március 21. (online) 

 
Kurt Volker, az amerikai külügyminisztérium ukrajnai különmegbízottja reméli, hogy Magyarország és 

Ukrajna rendezik a kárpátaljai magyar nemzeti kisebbségeket érintő, oktatással kapcsolatos kérdést. Volker 
erről tájékoztatta videóüzenetében az európai újságírókat. Úgy véli, hogy Ukrajna számára rendkívül fontos a 
Magyarország részéről érkező teljes politikai támogatás. Az Egyesült Államok képviselője megjegyezte, hogy 
mindkét félnek megalapozott magyarázata van saját álláspontjára vonatkozóan, de jelenleg „megrekedt” a 
helyzet rendezésének folyamata. 

Unian.ua: Питання щодо прав угорської меншини на Закарпатті "застигло" - Волкер 
2019. március 19. (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Szijjártó Péter marosvásárhelyi látogatásáról számolt be, kiemelve, hogy ezen 

elhangzott „amíg mi veszekszünk a Néppártban, addig az szétbomlik a kampányban”. A cikkben hangsúlyozták, 
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hogy a külügyi tárcavezető szerint a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja és továbbra is a pártcsalád része akar 
maradni. Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is idézték, aki arról beszélt, hogy „senkinek sincs joga kizárni a Fideszt 
a Néppártból és ennek a vitának a választások után kellene lezajlania”. „Nem lehet ököllel rendet teremteni. A 
választási kampányban ez a megosztás az ellenfeleinket segíti. Az az érdekünk, hogy az EU-ban a reformok 
ritmusát, azok irányát a kereszténydemokrata nagy politikai család diktálja. Miközben veszekszünk, a 

szocialisták már bontják, vagy legalábbis hűtik a pezsgőt” – mondta Kelemen Hunor.  
Evenimentul Zilei: „În timp ce ne certăm, PPE se destramă în campania electorală”. Pe cine dau popularii 
afară din familia europeană 
2019. március 18., Cora Muntean (online) 

 
A Jurnalul National indulatos hangvételű rövid írásban számolt be Szijjártó Péter erdélyi 

tartózkodásáról: „úgy jár-kel Romániában, mint egy vajda”. Kiemelték, hogy a külügyminiszter látogatása nem 
„a kölcsönösségi kereteken belül zajlik a román külügyminiszter látogatásával”. Hozzátették, hogy Szijjártó 
Péter a „nemzeti emancipációra, etnikai autonómiára és a magyar nyelvű orvosképzés leválasztására” hívja fel 
a magyarokat. 

Jurnalul National: Ministrul ungar de externe, ca Vodă prin lobodă în România! 
2019. március 18., Dan Constantin (online) 
 

Az El País tudósítást közölt Ungvárról, ahonnan az ukrán nyelvpolitikával szembeni kisebbségi 
kritikákról számolt be. A legutóbbi, 2001-ben végzett népszámlálás 156 ezerre tette az Ukrajnában élő magyar 
kisebbség létszámát. A cikk felelevenítette, hogy a 2017 szeptemberében fogadták el az új oktatási törvényt, 
illetve jelenleg tárgyalja az ukrán parlament a nyelvtörvényt. Az oktatási törvény, amelyet 2020-tól felmenő 
rendszerben fognak alkalmazni, csökkenti és helyi szintre korlátozza a kisebbségi nemzetiségi nyelvek 
használatát az oktatásban. A Velencei Bizottság határozata szerint az ukrán törvény homályos, következetlen 
és csökkenti a nemzetiségi nyelven oktatott tantárgyak számát. Amennyiben a nyelvtörvényt végül a jelenlegi 
olvasatban fogadják el, az gyakorlatilag kiirtja a közéletből a kisebbségi nyelvek használatát. Románia és 
Magyarország tiltakoztak ez ellen. Az Orbán Viktor vezette populista magyar kormány úgy véli, hogy az ukrán 
állam hátrányosan megkülönbözteti a magyar kisebbséget, ezért nyomásgyakorlás céljából akadályozza 
Ukrajna EU- és NATO-csatlakozását egészen addig, míg garanciákat kap arra, hogy az ukrajnai magyar 
kisebbség jogai védelmet kapnak. Sem Magyarország, sem Románia nem él hivatalos követeléssel az 
Ukrajnához tartozó területeket illetően, azonban a kijevi hatóságok bizalmatlanok a krími tapasztalat után. 
A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) részéről Balogh Oszkár elmondta: egy László nevű 
kárpátaljai magyar gyerek egyik első iskolai élménye az, hogy a tanárai nem a saját nevén, hanem Vasilinek 
szólítják. Balogh másik példája, hogy egy magyar iskolába járó és egy ukrán iskolába járó gyerek csak angolul 
tud szót érteni egymással, mert nincs másik közös nyelvük. Balogh szerint a magyar gyerekeknek nulláról 
kezdve kellene tanítani az ukrán nyelvet, nem ugyanúgy, ahogy az ukrán anyanyelvűeknek. Az ukrán hatóságok 
részéről nagy feszültséget jelent, hogy Magyarország magyar útlevelet ad a magyar gyökerekkel rendelkező 
ukrán állampolgároknak, annak tudatában is, hogy Ukrajna nem ismeri el a kettős állampolgárságot. Ukrajna 
nem kívánatos személynek minősítette a beregszászi magyar konzult, amire válaszul Budapest kiutasított egy 
ukrán diplomatát. 2018-ban Molotov-koktélos támadás érte a KMKSZ ungvári székházát, amiért Budapest az 
ukrán nacionalistákat vádolta, Kijev pedig Moszkva provokációjának tartotta. A magyar és a román kisebbségi 
értelmiség tagjai egyetértenek abban, hogy az ukrán nyelvpolitika ürügyet szolgáltatott Moszkvának a Krímben 
és Kelet-Ukrajnában végrehajtott beavatkozásokra.  

El País: La política lingüística de Ucrania alarma a las minorías 
2019. március 18., Pilar Bonet (print, 8. oldal) 

 
Az El Mundo cikke bemutatta a szlovákiai elnökválasztás tizenhárom jelöltjét, köztük Bugár Bélát is. 

Bugárt a szlovákiai lakosság 8,5 százalékát kitevő magyar kisebbség „arcának" nevezte a beszámoló. Bugár 
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Európa- és NATO-párti, azonban nem lehet számítani az elnökké választására. A beszámoló szerint ez azonban 

jó hír lehet az azonos neműek házasságát és az eutanáziát pártolóknak.   
El Mundo: Trece candidatos para la presidencia de Eslovaquia, entre ellos una abogada progresista, un 
comisario europeo y un neonazi 
2019. március 18., Carmen Valero (online) 
 

Az Evenimentul Zilei Traian Basescu azonnali.hu-nak adott interjúját közölte, amit maga a volt román 
elnök tett közzé román nyelven a Facebook-oldalán. A cikket szó szerint tartalmazza az azonnali.hu-n 
megjelent kérdéseket és válaszokat, Traian Basescu ebben leszögezte: azért kellene kidobfni a Fideszt az EPP-
ből, mert „a Fidesz és a magyar elöljárók támogatják az autonómiát, amely ugyanakkor szembemegy a román 
alkotmánnyal, súlyos beavatkozás a szomszéd ország részéről Románia belügyeibe”. Hozzátette: „Másrészt 
meg minden tagállam aláírta a csatlakozási szerződést amikor belépett az EU-ba. Ebben világosan le vannak 
szögezve, hogy mik az EU hatáskörei, és mik a tagállamok hatáskörébe tartozó dolgok. Amikor aláír egy ország 
egy ilyen szerződést, akkor bizonyos fokig lemond a szuverenitásáról. Sajnos az elmúlt években a Fidesz egy 
szuverenista retorikát kezdett el használni, ez viszont nem nem illik egy EU-taghoz. És még nektek van 
problémátok, kedves szomszédok? Mit beszéltek ti folyton Trianonról? Mit gondoltok, kit fogtok ezzel 
meghatni? Fogadjátok el végre a történelmeteket! Elvesztettetek két háborút, elveszítettétek a birodalmat, 
szevasztok! A történelem nem egy olyan óra, amit vissza lehet tekerni”. Basescu arról is beszélt, hogy 
„Előfordulhat, hogy március 20-ig a Fidesz elvégez egy önvizsgálatot, és visszavon néhányat az Európa-ellenes 
intézkedései közül. Ez ahhoz vezethet, hogy a Néppárt újra kielemezze a helyzetet a Fidesz kizárásával 
kapcsolatban”. Végül leszögezte: „én amikor politikus voltam, mind Orbán Viktorral, mind a Fidesszel jó 
kapcsolatokat ápoltam. De nálam minden jó kapcsolatnak vége szakad, amint valaki át akarja hágni az 
országom alkotmányos szabályait. És, hogy őszinte legyek, nem tetszenek a nacionalista-populisták sem, 
akiknek kezdeményezései, viselkedése és magatartása olyan dolgokat hoztak vissza Európába, amelyek a 
múltban háborúkhoz vezettek”.  

Evenimentul Zilei: Băsescu, în război cu premierul Ungariei. „Încalcă Constituţia României!”  
2019. március 13., Lucian Ionescu (online) 
 

Az Evenimentul Zilei arról adott hírt, hogy Traian Basescu volt román elnök pártja, a PMP a Fidesz 
kizárására szavaz majd. A PMP erről szóló döntésének közlése mellett Basescu „durva támadásokat intézett 
Orbán Viktor ellen” – írták. Beszámoltak róla, hogy a szintén néppárti tag RMDSZ támogatásáról biztosította a 
Fideszt. Megjegyezték, hogy 20-án dönt az EPP a Fidesz kizárásáról, Orbán Viktor pedig azt nyilatkozta, hogy 
akár ki is léphetnek a pártcsaládból.   

Evenimentul Zilei: Băsescu, lovitură perversă pentru Orban. Situație explozivă în PPE 
2019. március 12., Iulia Moise (online) 
 

Pénteken Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumán Szijjártó Péter külügyminiszter 
kijelentette, hogy Magyarország megvédi a külföldi magyar közösségek jogait. „Magyarország külpolitikája 
továbbra is ragaszkodni fog ahhoz az állásponthoz, miszerint a magyar közösségek érdekeit nem áldozza fel 
semmilyen geopolitikai érdek oltárán, és a különböző nyomásgyakorlások ellenére sem” – idézte a magyar 
diplomácia vezetőjét az MTI.  

Pravda.sk: Maďarsko neobetuje práva maďarských komunít v zahraničí, povedal Peter Szijjártó 
2019. március 11., TASR (online) 

 
Az Evenimentul Zilei Kelemen Hunor RMDSZ-elnök szavait ismertette, kiemelve, hogy a magyar 

kormány folytatja a befektetéseket Erdélyben, és Kolozsváron kulturális intézetet nyit. Az írásban idézték az 
MTI cikkét: Hivatalában fogadta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kelemen Hunort, az RMDSZ 
elnökét, és megállapodtak abban, hogy a kormány az RMDSZ-szel együttműködve folytatja a páratlan sikerű 
erdélyi gazdaságfejlesztési programot. Mint írták, befejeződött a Mezőség Kolozs és Beszterce megyékhez 
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tartozó részén beadott pályázatok értékelése, amelynek nyomán több mint 400 mezőgazdasági termelő, 
valamint kis- és középvállalkozó kap támogatást. Hozzátették: Szijjártó Péter és Kelemen Hunor megállapodott 
a program idei folytatásáról. A külügyminiszter és az RMDSZ elnöke egyetértett abban, hogy fontos a mielőbbi 
megállapodás a marosvásárhelyi egyetemen indítandó magyar nyelvű képzések ügyében. Azt pedig örömmel 
nyugtázták, hogy hosszú tárgyalás után közel van a megállapodás a román kormánnyal a kolozsvári magyar 
kulturális intézet megnyitása ügyében.  

Evenimentul Zilei: Ungaria, out! PPE nu mai vrea Ungaria în grupul popularilor europeni. Declaraţie de 
ultimă oră a premierului Viktor Orban 
2019. március 11., Lucian Ionescu (online) 
 

Az Evenimentul Zilei szerint Szijjártó Péternek a Kárpát-medencei magyar közösségek jogainak 
megvédésére vonatkozó kijelentése „harcias üzenet Budapestről”. A cikkben az MTI közleménye alapján 
idézték a külügyminiszter szavait: „a magyar közösségek jogait semmifajta geopolitikai érdek oltárán nem 
fogjuk feláldozni, dacára mindenféle nyomásnak, függetlenül attól, hogy annak a nyomásnak milyen a mértéke, 
és milyen – adott esetben – jó baráttól származik”. Ukrajnáról szólva hangsúlyozta: bármilyen „nagy vagy erős 
barát” gyakoroljon is nyomást Magyarországra, a magyar kormány nem adja fel azt a politikát, amelynek 
keretében továbbra is megvétózza a NATO–Ukrajna bizottsági ülések összehívását, illetve nem támogatja az 
Ukrajna európai vagy euroatlanti integrációját előrevivő lépéseket, amíg az ukrán kormány fel nem számolja 
magyarellenes politikáját és vissza nem adja az elmúlt években parlamenti döntésekkel a magyaroktól elvett 
jogokat. Szijjártó Péter közölte: Magyarország és a magyar kormány külpolitikája a jövőben is Közép-Európa-
orientált lesz, amelyben továbbra is rendkívül erős Kárpát-medencei fókusszal kell számolnia mindenkinek. 
Úgy vélte: az elmúlt évek nagy változásainak Közép-Európa a nyertese, amit az is bizonyít, hogy a régió az 
európai növekedés motorjává vált, illetve, hogy korábban elképzelhetetlen szorosságú politikai szövetség jött 
létre a térség államai között. Szijjártó Péter szerint az a stratégiai döntés, hogy praktikus és pragmatikus 
kérdésekben Magyarország jó viszonyra törekszik szomszédaival, igenis javította a magyar nemzeti közösségek 
életkörülményeit. A miniszter beszámolója szerint a szomszédos országokban végrehajtott gazdaságfejlesztési 
programokban 2016-ban, 2017-ben és 2018-ban 37 ezer kis- és közepes vállalkozásnak és mezőgazdasági 
vállalkozónak adtak támogatást 60 milliárd 800 millió forint értékben, 108 milliárd forintnyi beruházást 
indukálva. 

Evenimentul Zilei: Mesaj războinic de la Budapesta: „Nu vom sacrifica drepturile maghiarilor, indiferent de 
presiuni, chiar și din partea unui bun prieten” 
2019. március 11., Tudor Borcea (online) 
 

A Tanjug.rs a VMSZ elnökét, Pásztor Istvánt idézte, aki elmondta, március végén újabb magyar-szerb 
közös kormányülést fognak tartani. A politikus kiemelte, hogy tovább fogja javítani az egyébként is jó bilaterális 
viszonyt. Az ülést Ana Brnabić szerb és Orbán Viktor magyar kormányfő fogják vezetni. 

Tanjug.rs: Pastor: Sednica vlade Srbije i Mađarske do kraja marta 
2019. március 5. (online) 
 

Az Ukrajnában élő magyarok „totális ukránosításnak” tekintik az államnyelvről szóló törvényt – 
jelentette ki Tompa Tibor, a Magyarok Kijevi Egyesületének elnökhelyettese csütörtökön. Az ukrán parlament 
csütörtökön (február 28-án) tervezte megvizsgálni az államnyelvről szóló törvény tervezetét. A dokumentumot 
2018 októberében, első olvasatban, jóváhagyták. A törvény értelmében az élet szinte minden területén 
kizárólag az ukrán nyelv használata lesz engedélyezett. „A magyarok egyértelműen totális asszimilációnak 
tekintik ezt a törvényt” – jelentette ki Tompa a 112. Ukrajina tévécsatornán. Megjegyezte: Kijev semmilyen 
szinten sem konzultált az Ukrajnában élő magyarokkal. Véleménye szerint az államnyelvről szóló törvény kizár 
egy olyan fogalmat, mint a „regionális nyelvek”. A dokumentumban nem találni rendelkezést a nemzeti 
kisebbségek nyelvének fejlesztésével kapcsolatban. „Ez totális ukránosítás” – hangsúlyozta Tompa. Szerinte ez 
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a törvény nem segíti elő a nemzetiségek közötti kapcsolatok megszilárdítását az országban. A hírről beszámolt 
az Izvesztyija is. 

Ria-Novosztyi: Украинские венгры назвали закон о госязыке "тотальной украинизацией" 
2019. február 28. (online) 

 
A Jurnalul National az MTI alapján számolt be Orbán Viktor és Kelemen Hunor budapesti találkozójáról. 

A felek hangsúlyozták: a májusi európai parlamenti választáson az egyik legfontosabb cél az, hogy 
Magyarországnak erős képviselete legyen az újraválasztott EP-ben – írták. Hozzátették: Orbán Viktor és 
Kelemen Hunor értékelte a magyar kormányzati segítséggel megvalósuló erdélyi gazdaságélénkítő programok 
alakulását. Az RMDSZ elnöke tájékoztatta a miniszterelnököt, hogy az érdeklődés rendkívül nagy a teljes 
program iránt, ami így hatékonyan segíti Erdélyben a munkahelyteremtést és a térség gazdasági növekedését 
is. 

Jurnalul National: Întâlnire Viktor Orban-Kelemen Hunor, la Budapesta, pentru pregătirea alegerilor 
europarlamentare 
2019. február 28. (online) 
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