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ÖSSZEFOGLALÓK
Az Evenimentul Zilei Remus Borza független parlamenti képviselő írását közölte, aki arról értekezett,
hogy a PSD paktumot kötött Budapesttel és Magyarország 2020-ban visszaszerezheti Erdélyt. Borza a blogjában
írt róla, hogy a centenárium évében Magyarország 77 millió eurót fordít gazdaságfejlesztésre Székelyföldön, a
pályázóknak pedig magyarul kell benyújtaniuk a dokumentációt, így románok is pályázhatnak, de meg kell
tanulniuk magyarul. Megnevezte Vasile Gliga Maros megyei PSD-elnököt, mint aki szintén nyert a magyar
kormány pályázatán. A szerző arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar kormány számos egyesületet
finanszíroz Romániában, amelyeknek románellenes tevékenységük is van. Borza szerint Magyarország soha
nem nyugodott bele Erdély elvesztésébe és 2020 környékén „közel kerülhet a céljához”. A román diplomácia
a rendszerváltás után gyenge volt, ezért nem tudta ellensúlyozni a revizionista hajlamokat, amelyek miatt mára
a nyugati kancelláriák szimpátiával tekintenek a magyar követelésekre – írta. A szerző „megemelte a kalapját”
Orbán Viktor előtt, amiért az védi a külhoni magyar közösségeket, ugyanakkor bírálta a román hatóságokat,
hogy nem teszik ugyanazt a határon túli román közösségek esetében, miközben „magyarosításra és etnikai
tisztogatásra ítélik a Hargita, Kovászna és Maros megyében élő állampolgáraikat”.
Evenimentul Zilei: „Ungaria va recăpăta Ardealul!” PSD ARE BLAT CU BUDAPESTA. Dezvăluiri de senzaţie
ale unui politician cunoscut
2018. november 28., Iulia Moise (online)
Budapest kész felhagyni az Ukrajna-NATO bizottság ülései megtartásának blokkolásával, amennyiben
Ukrajna visszaállítja a magyar kisebbség jogainak tiszteletben tartását. Erről szóló interjút adott a
Jevropejszkaja Pravdának Magyar Levente külügyi államtitkár. Az államtitkár szavai szerint amint azt látja a
magyar fél, hogy Ukrajnának legalább szándékában áll végrehajtani a Velencei Bizottság javaslatait az oktatási
törvény életbe léptetését illetően, Magyarország rögtön elkezdi felülvizsgálni az ezzel a kérdéssel kapcsolatos
politikáját.
Unian.ua: В Угорщині розповіли, коли припинять блокування Комісії Україна - НАТО
2018. november 28. (online)
Az ukrán külügyminisztérium sajtószolgálata bejelentette, hogy Kijevben újabb ukrán-magyar
konzultációkra került sor a konzuli jogi kérdésekre vonatkozóan. Ukrajna átadta Magyarországnak áttekintésre
a kettős állampolgárság megelőzésére irányuló kétoldalú megállapodás tervezetét. A konzultációk
napirendjének egyik kulcsfontosságú kérdése az Ukrajna és Magyarország közötti mechanizmusok kidolgozása
a hontalanság és a többes állampolgárság megelőzésére.
Zn.ua: Украина передала Венгрии проект соглашения по предотвращению двойного
гражданства
2018. november 28. (online)
A Politico.eu cikke Szlovákia EP-képviselőit bemutató cikke megjegyezte, hogy Csáky Pál, az Európai
Néppárt EP-képviselője a szlovákiai magyar közösséget képviseli, ami miatt Csáky Orbán Orbán Viktor befolyási
körébe tartozik.
Politico.eu: POLITICO Slovakia Playbook, presented by EGBA: Fico returns — Šefčovič says — Slovakia’s
Nigel Farage quits
2018. november 27., Ryan Heath (online)
Orbán Viktor magyar kormányfő hétfőn Budapesten az ukrán-orosz válsággal kapcsolatban azt
mondta, hogy Magyarország támogatja Ukrajna szuverenitását és területi egységét. Az ATV kereskedelmi
televíziónak adott interjúban a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy vissza kell térni a minszki
békemegállapodáshoz. Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már korábban kijelentette, hogy Magyarország
érdeke, hogy az összes szomszédos országban, különösen ott, ahol sok magyar is él, béke legyen.
Sme: Šéf NATO pri konflikte s Ruskom podporil Ukrajinu
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2018. november 26., TASR, SITA (online)
Az Adevărul Traian Basescu vasárnap esti szavairól tudósított, amelyek szerint Romániának meg kell
szakítania kapcsolatait Magyarországgal. A volt államfő ezzel arra reagált, hogy Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár a hétvégén Csíkszeredában kijelentette: „a magyar kormány nem mond
le erről a földről”, nem mond le a magyarságról, a magyar nemzetrészekről és a magyarság történelméről.
Basescu a România TV hírtelevízió vasárnap esti műsorában úgy vélekedett, ha Potápi Árpád János szavai a
magyar kormány álláspontját képviselik, akkor „holnap be kell hívni a nagykövetet, össze kell csomagolni, és
hazaküldeni Budapestre”. „Ha a Románia területeire vonatkozó hivatalos álláspontról van szó, akkor nekünk
nem kell többé hivatalos viszonyt ápolnunk Magyarországgal. Ha valami részeges beszélt ott... Ne mondják,
hogy a magyarok nem kedvelik a pálinkát!” – jelentette ki a csatorna műsorában a volt román elnök.
Adevărul: Băsescu, după declaraţiile unui secretar de stat ungar: Dacă e o poziţie oficială ce vizează
România, noi nu trebuie să mai avem relaţii oficiale cu Ungaria
2018. november 26., George-Andrei Cristescu (online)
Amíg Magyarországon Orbán Viktor miniszterelnök lesz a hatalmon, Kárpátalja kérdése nem lesz
megoldva. Erről szóló nyilatkozatot tett a lapnak Vlad Rossz ukrán asztrológus. „Az Ukrajna és Magyarország
között Kárpátalja miatt kialakult konfliktus egyelőre nem talál megoldásra. Budapestet jelentősen befolyásolja
Putyin, hatalmas pénzeket adnak minden, a magyarok által Kárpátalján tett kezdeményezésre, és Ukrajnával
kapcsolatosan a magyarok által a nemzetközi szintéren tanúsított magatartásért” – mondta az asztrológus, aki
kizárta annak a lehetőségét, hogy Magyarország annektálná Kárpátalját a Krím és a Donbász példájára. „Nem
kell attól tartani, hogy Magyarország Oroszországot fogja követni az ukrán területeket illetően és Kárpátalját a
Krím vagy a Donbász sorsa sújtja majd. Ez egyszerűen lehetetlen, amíg Magyarország EU- és NATO-tag. Kilépni
ezekből pedig túlságosan nagy ár lenne Budapest számára” – jegyezte meg Rossz. Szavai szerint ameddig
Orbán hatalmon marad Magyarországon, ezt a konfliktust nem lehet megoldani. „Ez a politikus egyszerűen a
Kreml bábja. A maihoz hasonló helyzet mindaddig fent fog állni, ameddig Kreml szponzorálni fogja Orbánt” –
mesélte Rossz, aki szerint a kárpátaljai helyzet nem fog lényegében változni, amíg nem lesz megválasztva az új
ukrán elnök.
Unian.ua: "Анексії не буде": астролог розповів про долю Закарпаття
2018. november 26. (online)
Az Evenimentul Zilei arról írt, hogy „egy magas rangú magyarországi tisztségviselő szerint
Magyarország nem mond le erről a földről”. A cikkben Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárt
idézték, aki elmondta Csíkszerdában, hogy „véget ért a száz év magány a Kárpát-medencében”.
„Gazdaságfejlesztő programokkal, tematikus évekkel, a kárpát-medencei oktatási és gazdasági tér
létrehozásával mind-mind arra törekedtünk az elmúlt nyolc évben, hogy az Önök szülőföldön való boldogulását
elősegítsük” – jelentette ki az államtitkár. Hozzátette: „a magyar kormány nem mond le erről a földről”.
Evenimentul Zilei: Înalt oficiar MAGHIAR: „Guvernul Ungariei nu renunță la acest pământ”
2018. november 25., Alex Dumitrescu (online)
A Sepsi labdarúgó csapata második évét tölti a román első ligában, és középcsapattá vált, a Csíkszereda
a román harmadik ligában játszik, és szenzációt szolgáltatott, amikor kiverte a nemzeti kupából a Dinamo
Bukarestet. A két csapat nem sok érdeklődést kelt a román határon kívül, de mégis feszültséget okoztak
Románia és Magyarország között. Mindkét csapat olyan vidéken játszik, ahol többségében a magyar kisebbség
él, a mérkőzéseken magyarul szurkolnak, a lelátókon magyar és székely zászló leng, és eléneklik a magyar
himnuszt. Általában mindez békésen történik, ám a múlt héten a román sportsajtó tele volt vele, hogy a magyar
kormány elismerte, hatmillió eurót utalt át a csapatoknak, ami egy román élcsapat éves költségvetésével
vetekszik, vagyis óriási összeg a román futballban forgó pénzekhez képest. A Gazeta Sporturilor hozta
nyilvánosságra a magyar kormány támogatását, amit Orbán Viktor nacionalista kormánya nem is rejt véka alá.
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A magyar belügyminisztérium szóvivője azt mondta, a magyar kormány a Román Labdarúgó Szövetségen
keresztül részesítette támogatásában a két csapatot infrastruktúrájuk fejlesztésére és utánpótlás nevelésre.
Ez az ügy jelenleg nem jelent különösebb problémát, a román labdarúgás el van foglalva Gigi Becali, a volt
Steaua tulajdonosának őrültségeivel, és nagy problémát jelent az alacsony nézőszám is – mondja Emanuel
Rosu sportújságíró. A Sepsinél viszonylag magas a nézőszám, hiszen először játszhatnak saját stadionjukban. A
közönség magyar dalokat énekel, de nem agresszívan. A Steaua (valójában FCSB – a szerk.) és a Dinamo elleni
mérkőzés felkelti a média figyelmét, a kisebb csapatok elleni összecsapások érdektelenek. Amíg azonban a
Sepsinél nincsen korlátozva a román játékosok száma, a Csíkszereda igyekszik a saját régiójából igazolni, ezért
érdekes lesz, mi történik majd, ha az utóbbi is felkerül az első osztályba, és ott a legerőseb csapatok ellen, nagy
nyilvánosság előtt képviseli üzenetét. Rosu úgy véli, a fő cél játékosokat nevelni a magyar válogatott számára,
mert könnyen megkaphatják a magyar állampolgárságot, és előrevetítette, hogy néhány év múlva a két ország
ádáz csatát vív majd egy-egy játékosért. A magyar sajtó megünnepelte a Csíkszereda kupamenetelését, ami
feszültséget váltott ki Romániában., és további súrlódások várhatóak.
haaretz.co.il: אורבן ויקטור של החדש היעד: לגבול מעבר הכדורגל על להשתלט
2018. november 25., Saul Adar (online)
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter meg van győződve arról, hogy a magyar útlevelek ukrán
állampolgároknak történő kiadása nem ellentétes az ukrán törvényekkel. A magyar külügyér erről szóló interjút
adott a DW-nek. Szijjártó rámutatott, hogy az ukrán törvények nem fogalmaznak úgy, hogy más ország
útlevelének birtoklása tilos, bűncselekmény lenne. Arra az újságírói kérdésre, hogy adtak-e ki útleveleket ukrán
hivatalnokoknak, Szijjártó a következőt válaszolta: „Őszintén mondva, nem tudom. Magyarországon a kettős
állampolgárság megszerzése során nem fontos, hogy az illető betölt vagy sem hivatali állást”. A hírről
beszámolt a Zn.ua és a Kp.ua is.
Unian.ua: Угорщина вважає законною видачу паспортів українцям
2018. november 22. (online)
„Kopasz szlovákok támadása egy magyar nő ellen? A diáklányra, aki a támadást valószínűleg kitalálta,
nem vár büntetés” címmel számolt be a Lidové noviny arról, hogy a magyar ügyészség lezárta Malina Hedvig
egykori „szlovák diák” tizenkét éve húzódó ügyét, amit Szlovákiától vett át. Szlovákiában Malina ellen
eredetileg azért folytattak büntető eljárást, hogy kitalált egy, a magyar származása miatt ismeretlenek által
elkövetett támadást. Az időközben Magyarországra költözött és annak állampolgárságát felvevő Malina Hedvig
kérésére a magyar hivatalok 2016-ban döntöttek úgy, hogy átveszik Szlovákiától az ügyet. A Sme szerint a
magyar ügyészség azzal indokolta az ügy lezárását, hogy a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján nem lehet
megállapítani az idő elmúltával, hogy Malina bűncselekményt követett volna el. A hírről a Novinky.cz is
beszámolt.
Lidovky.cz: Útok holohlavých Slováků na Maďarku? Studentku, která si napadení nejspíš vymyslela, nečeká
trest
2018. november 22., ČTK (online)
A magyar ügyészség 12 év után véglegesen lezárta Malina Hedvig ügyét. Az ügy 2006 augusztusa óta
húzódott, amikor Malina bejelentést tett a rendőrségen, hogy Nyitrán két férfi azért támadta meg őt, amiért
magyarul beszélt. Az akkori rendőrségi vizsgálat egy hónappal később azzal zárult, hogy az eset meg sem
történt, és hogy az akkori diáklány kitalálta az egészet. 2007 májusától hamis tanúzás miatt folytattak ellene
eljárást. A magyar ügyészég úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló információk alapján már nem lehet
megerősíteni, hogy Malina Hedvig bűncselekményt követett-e el. Gál Gábor (Most-Híd) igázságügyi miniszter
örül annak, hogy lezárták Malina Hedvig ügyét. Szavai szerint a hatóságnak az ügyet akkor kellett volna lezárnia,
amikor az még „élt”. Malina Hedvig 2016 februárjában kérte büntetőeljárása átadását a magyar szerveknek.
Tomáš Borec akkori igazságügyi miniszter március 17-én ezzel egyet is értett. A hírről a Pravda és a Sme is
beszámolt.
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Hnonline.sk: Koniec. Maďarská prokuratúra po 12 rokoch definitívne uzavrela kauzu Hedvigy Malinovej
2018. november 22., TASR, peb (online)
„Hogyan lett a Žák Hedvig elleni támadásból nemzetközi szégyen“ címmel írt a Sme Malina Hedvig
ügyéről. A rendőrség a Malina Hedvig által leírt támadás után az ügyet néhány héttel később azzal zárta le,
hogy az meg sem történt. Robert Kaliňák akkori belügyminiszter és Robert Fico miniszterelnök
sajtótájékoztatót tartottak, ahol Žákot hazugnak nevezték. Az ügyet a külföldi média és az emberjogi
szervezetek is észrevették, amelyek bírálták a szlovák nyomozókat az ügy elhúzásáért, és az áldozathoz való
érzéketlen hozzáállásért. A fiatal nő időközben hozzáment szlovák barátjához, Peter Žákhoz, Magyarországra
költözött és felvette a magyar állampolgárságot. 2016 decemberében ezért az ügyét áttették a magyar
ügyészségre, amely idén októberben úgy döntött, hogy egy ennyire hosszú időszak után már nem lehet
megállapítani, hogy Žák igazat mondott-e a támadásról vagy sem. A Malina-ügy röviddel azután robbant ki,
hogy Robert Fico, a Smer vezetője kormányt alakított Vladimír Mečiar HZDS-ével és Ján Slota nacionalista SNSével. Slota a magyarokat egy olyan nemzetnek rajzolta le, amely állandóan ártott a szlovákoknak, és el akarta
tulajdonítani Szlovákia déli területét. A Magyarországgal való kapcsolatok akkor feszültek voltak, a szlovák
rendőrség például dél-szlovákiai magyar nyelvű táblák rongálásával foglalkozott. Kaliňák a mai napig kiáll azon
állítása mellett, hogy Žák hazudott. Žák azt mondta, hogy a rendőrök is arra kényszerítették, hogy vallja be,
hogy kitalálta a támadást. Egy évvel a támadás után Ján Slota kijelentette, hogy az incidenst Magyarország és
az akkori Magyar Koalíció Pártja rendezte azzal a céllal, hogy olyan benyomást keltsen külföldön, hogy
Szlovákiában üldözik a kisebbségeket. A Malina-ügyet öt európai országból vizsgálták a pszichiáterek. 2013
áprilisában kiadtak egy állásfoglalást, miszerint komoly jeleit látják a pszichiátriával való visszaélésnek. Žák az
üggyel az strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult, a per végül 2011-ben egy kibéküléssel zárult,
Iveta Radičová akkori miniszterelnök kormánya bocsánatot kért Žáktól.
Sme: Ako sa z útoku na Hedvigu Žákovú stala medzinárodná hanba
2018. november 22., Roman Cuprik (online)
Robert Kaliňák egykori belügyminiszterrel jelent meg interjú Malina Hedvig ügyéről, aki évekkel később
is kiáll amellett, hogy Malina a támadást kitalálta. Kaliňák szerint a magyar ügyészség is mondhatta volna, hogy
minden ellenkezőleg történt, de az is máshogy fogalmazott. „Ennél finomabban már nem mondhatta.” Az
újságíró felvetette, hogy nem történt-e rendőri hiba a vizsgálat során, például a szakvéleményt majdnem két
héttel az incidens után csináltak annak ellenére, hogy az orvosok, akik aznap megbizsgálták, azt mondták, hogy
Malinát megverték. Kaliňák erre azt mondta, hogy „csak vérzett” és az volt a hiba, hogy nem mosdatták meg
és nem fényképezték le. „Amikor jött a rendőrségi fényképész, azt mondta, hogy nincs mit fényképeznie mert
nem voltak látható sérülések. Ez hiba volt” – fogalmazott a volt szlovák belügyminiszter.
Sme: Kaliňák: Dĺžka vyšetrovania kauzy Malinová nie je naša chyba
2018. november 22., Roman Cuprik (online)
A magyar ügyészség határozata – ami formális pont a Malina-ügyben – , miszerint az, ami nem történt
meg, az az állítólagos hamis tanúzása, Hedvig számára nem jelent elégtételt – írta Peter Schutz a
véleménycikkében. Már csak azért sem, mert a Polt Péter – aki úgymond Orbánnak a „zsebében” van –
vezetése alatt álló intézmény semmivel sem függetlenebb és politikamentesebb – sőt, még ellenkezőleg – mint
Trnka régmúltbeli ügyészsége. Az állami hatalom játékát, hogy Malinából hamis tanúzót csináljon, az ügyészség
olyan ízléstelen mértékig a magáévá tette, hogy az egykori diáklánynak, azóta többszörös anyának, egy nagy
pardon jár Szlovákia részéről, és szép pénzügyi kártérítés. A választott szóhasználat Magyarországról, hogy a
hamis tanúzásra „csupán” nincsenek bizonyítékok, éppen eléggé óvatos ahhoz, hogy Hedvig az állam
bocsánatkérésére még csak ne is gondoljon. Orbán és Fico (Pellegrini) ma hogyhogy barátok, akik teljesen
elkerülik a vitás kérdéseket, hogy mutathassák a nagy visegrádi egységet.
Sme: Žiadna satisfakcia pre Malinovú
2018. november 22., Peter Schutz (online)
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Hedvig helyett az állam a bűnözőket védte – írta a Sme főszerkesztője véleménycikkében. A magyar
nemzetiségű diklány tizenkét évvel ezelőtt az államhoz fordult azzal, hogy ismeretlen elkövetők megverték,
miután magyarul hallották beszélni. „Neki védelemre volt szüksége, nekünk, többieknek pedig arra az érzésre,
hogy egy olyan országban élünk, ahol nem tolerálják a kisebbségek elleni ütéseket. Az ország csak remélheti,
hogy Kaliňák a nyugdíjából soha sem tér vissza, és hogy hamarosan oda megy az is, aki hosszú évekig a főnöke
volt” – írta a szerző.
Sme: Namiesto Hedvigy štát chránil zločincov
2018. november 22., Beata Balogová (online)
A magyar ügyészség lezárta Malina Hedvig ügyét, amely 2006 óta húzódott. A győri ügyészség még
október 24-én leállította a volt diák ellen azt az eljárást, amit a rendőrség hamis tanúzásért folytatott. A szlovák
rendőrség Malinát még 2006-ban vádolta meg, miután ő bejelentést tett, hogy Nyitrán két fiatal azért verte
meg, mert magyarul beszélt. Az incidensre a Smer, a HZDS és a nacionalista SNS kormánya alatt került sor,
amely Ján Slota vezetése alatt magyarellenes hangulatra lázított. Az „állítólagos támadás” vizsgálatát a
rendőrség már két héttel később lezárta azzal, hogy arra nem is került sor és azt Malina kitalálta. Majd
megvádolták hamis tanúzással. Robert Kaliňák akkori belügyminiszter „notórius hazudozónak” nevezte a
diákot. Malina kérésére, aki időközben Magyarországra költözött, 2017 januárjában az ügyet az ottani szervek
vették át. A magyar ügyészség most úgy döntött, hogy a rendelkezésre álló információk alapján az idő
elmúltával nem lehet megerősíteni, hogy Malina elkövette-e azt a bűntettet, amivel vádolták. Az ügy ezzel
jogerősen véget ért.
Sme: Maďarská prokuratúra uzavrela kauzu Hedvigy Malinovej
2018. november 21., Beata Balogová, Matúš Burčík (online)
Dunaszerdahelyen a múlt héten ünnepélyes keretek között nyitották meg a vadonatúj 14 millió eurós
labdarúgó akadémiát. A MOL Football Academy-nek bőkezű szponzora van: a magyar kormány. A klub
tulajdonosa, Világi Oszkár, az „egyik leggazdagabb szlovák”, amikor megtudta, hogy a hazai labdarúgú
szövetség csak félmillió eurót ad a DAC-nak, a déli szomszédainknál próbált szerencsét, ami meg is érte. A
magyar kormány a Magyar Labdarúgó Szövetségen keresztül 6,5 millió eurót pumpált a projektbe, ami
csaknem a fele az összes költségnek. A pénteki ünnepségen a szalag elvágása helyett az egyes ifjúsági csapatok
kapitányai kerámia kulcsokat vettek át Orbán Viktor magyar miniszterelnöktől és a klub vezetőjétől, Világitól.
Pravda: Akadémia v Dunajskej? SFZ 500 000, Maďari 6,5 milióna
2018. november 20., Pravda.sk, TASR (online)
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az Európai Tanács ülését követő brüsszeli sajtótájékoztatón
bejelentette, hogy Ukrajna egyelőre nem válaszolt a Kárpátalja magyarsága védelmére vonatkozó, Budapest
által megfogalmazott javaslatokra. A magyar külügyminiszter elmondta, hogy az ukrán kollégájával tartott
utóbbi találkozón átnyújtotta az ukrán félnek azt a megállapodás-tervezetet, amelyben közös
kötelezettségvállalás szerepelt az asszimiláció, az egyes területek nemzeti összetételének megváltoztatása és
az anyanyelv használat korlátozása elkerülésére vonatkozóan.
Unian.ua: Україна поки не відповіла на пропозиції щодо захисту угорської меншини на Закарпатті
- Сійярто
2018. november 19. (online)
Az Evenimentul Zilei Eugen Tomac ellenzéki pártelnök és Gabriel Plesa gyulafehérvári alpolgármester
sajtótájékoztatóáról számolt be, amelyen a politikusok kifejtették: a gyulai román tanároknak megtiltották,
hogy részt vegyenek a román centenáriumi ünnepségeken. Az ellenzéki Népi Mozgalom Párt (PMP) elnöke
vasárnapi gyulafehérvári sajtótájékoztatóján számolt be az állítólagos incidensről. Közölte, szombaton maga is
részt vett a Békés megyei Gyulán a Románia megalakulásának századik évfordulója alkalmából szervezett
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ünnepségen. Itt állítása szerint több tanártól azt az információt kapta, hogy sokan lemondták a részvételüket,
mert megfenyegették őket, hogy megrovásban részesülnek, amennyiben részt vesznek az eseményen. „Saját
bőrömön tapasztaltam, hogy milyen, amikor egy szomszéd ország primitív románellenes politikát folytat.
Írásban fogom kérni a román külügyminisztériumot, hogy reagáljon a budapesti kormány e brutális
románellenes támadására” – idézte Tomac szavait az Agerpres hírügynökség. A Traian Băsescu volt államfő
által alapított párt vezetője szerint több tanár abban az „igen kényelmetlen helyzetben” találta magát, hogy
bár kitüntették volna a román identitás megőrzéséhez Magyarországon nyújtott hozzájárulásáért, nem
mentek el átvenni oklevelüket. „Képzeljék el, mi történne, ha a romániai magyar tanároknak megtiltanák, hogy
részt vegyenek a magyar közösség által szervezett eseményeken. Tiszteletet kérni annyit jelent, hogy te is
megadod a tiszteletet másoknak” – jelentette ki Eugen Tomac.
Evenimentul Zilei: Mișcarea MÂRȘAVĂ a UNGARIEI, de Centenar! Asta va stârni FURIA tuturor românilor:
„Politică primitivă antiromânească”
2018. november 18., Ionut Gogean (online)
A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektorát, Orosz Ildikót beidézték az Ukrán Biztonsági
Szolgálat (SZBU) kárpátaljai főosztályához a budapesti 1956-os megemlékezésen tartott beszéde miatt –
közölte az SZBU kárpátaljai főosztálya sajtószolgálatának vezetője, Ljudmilla Korsunova. Szavai szerint az Orosz
Ildikóval való találkozóra egy meg nem nevezett ukrán parlamenti képviselő által indítványozott nyomozás
keretein belül került sor. Korsunova hozzátette, hogy az Orosszal folytatott beszélgetés kimondottan az
érvényben lévő ukrán törvényi szabályozás keretein belül zajlott. A hírről beszámolt a Zn.ua is.
Unian.ua: СБУ провела бесіду з ректором закарпатського інституту через його антиукраїнський
виступ у Будапешті
2018. november 16. (online)
Az Evenimentul Zilei „Magyarország vissza akarja szerezni Erdélyt. Elkezdődött Románia
lerombolásának terve” címmel közölt cikket arról, hogy a Jobbik 2020-at Trianon-emlékévvé akarja
nyilvánítani. Az írásban Tokody Marcellt idézték, aki kifejtette: a Jobbik a Fővárosi Közgyűlésben is
kezdeményezi, hogy a trianoni békeszerződés századik évfordulója alkalmából 2020-at nyilvánítsák Trianonemlékévvé. A politikus a Fővárosi Közgyűlés ülését megelőzően tartott sajtótájékoztatóján elmondta, a
kormánypártok az Országgyűlésben leszavazták, hogy 2020 Trianon-emlékév legyen. A kormány meg sem akar
emlékezni erről a „gyalázatos békediktátumról” – mondta. A cikkben megjegyezték, hogy „a Vona Gábor által
vezetett Jobbik a radikalizmus növekedésének motorja az utóbbi években, egy neonáci csoportként tekintenek
rá, amely összefogja a szélsőjobboldali erőket Magyarországon”. Az írás gyorsan áttért a székelyföldi
focicsapatok magyarországi finanszírozására: „Magyarország nemrég mindent beismert”.
Evenimentul Zilei: Ungaria vrea Transilvania înapoi! A început planul destrămării României. BREAKING
NEWS NAȚIONAL
2018. november 15., Alexandru Afrim (online)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Magyar Diaszpóra Tanács ülésén kijelentette, hogy nem lehet
megállapodni a jelenlegi ukrán kormánnyal. Orbán közölte, hogy Ukrajna egy olyan ország, amely nem
rendelkezik „belátható határidőkkel” a NATO-hoz és az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz. A magyar
kormányfő felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajnában hamarosan elnökválasztásra kerül sor, és már az is „nagy
eredmény lesz, ha a helyzet nem fog tovább romlani”. Ezt követően ki fog derülni, hogy a jelenlegi
magyarellenes irány fog-e folytatódni, vagy olyan elnöki adminisztráció alakul, amely együttműködni kíván
Magyarországgal. Orbán hangsúlyozta, hogy Magyarország kapcsolatot tart fenn minden olyan jelölttel, akik
potenciálisan megnyerhetik az ukrán választásokat, és már tárgyalásokat próbál folytatni a két ország közötti
kapcsolatokat illetően annak érdekében, hogy azok újból baráti jellegűek legyenek. A hírről beszámolt a Zn.ua
is.
Unian.ua: "Укрзалізниця" запустила в тестовому режимі вузькоколійку Мукачево - Будапешт
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2018. november 15. (online)
A nyugat-ukrajnai magyar kisebbség úgy érzi, hogy ostrom alatt van. Az új törvények az iskola negyedik
osztályától gyakorlatilag megszüntethetik a magyar nyelvű oktatást. Idén februárban ismeretlen elkövetők
felgyújtották a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székhelyét. „Egy szándékos politikáról van szó,
amely arra törekszik, hogy a magyar kisebbséget Ukrajnában ellenségként fesse le” – közölte Brenzovics László,
az ukrán parlament egyetlen magyar nemzetiségű tagja.
Lidové noviny: Maďarská menšina je pod tlakem
2018. november 15., CTK (print)
Az Adevărul arról közölt cikket, hogy „hogyan használja Oroszország Magyarországot, hogy az a
szomszédos államokban a szeparatizmust propagálja?”. A cikk az EuObserver publicistájának, James Wilsonnak
a cikkét foglalta össze, amelyben a szerző arról írt, hogy Európának komolyan kellene vennie a keleti
fenyegetést, mivel Oroszország aktívan támogatja a szélsőjobboldali és populista mozgalmakat Európában.
Wilson szerint Moszkva célja új instabilitási zónák létrehozása, a határok felülvizsgálata és interetnikus
konfliktusok kiprovokálása, végül az Unió egységének megtörése. Hangsúlyozta, hogy „a konzervatív Orbán
Viktor és a cseh és olasz populisták célja az Oroszország elleni szankciók feloldása”, továbbá „a magyarországi
szélsőjobboldali mozgalmakat Oroszország finanszírozza, hogy azok az EU és a NATO ellen harcoljanak”. A
cikkben megemlítette az Új Magyar Gárdát, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalmat (HVIM), a
Betyársereget, a Magyar Önvédelmi Mozgalmat és a Farkasokat, mint amelyek paramilitáris táborokat
szerveznek a tagjaiknak az orosz speciális szolgálatok kiképző tisztjeinek részvételével. A hidfo.ru portált is
felsorolta, mint amely az oroszbarát magyar szervezetek közötti kommunikáció és utánpótlásszervezés
fórumaként szolgál. Az orosz dezinformációs kampány célja a cikk szerint, hogy a Krím esetét precedensként
beállítva Kárpátalja elszakításának gondolatát népszerűsítse. Wilson meg is vádolta Orbán Viktort, hogy a célja
Kárpátalja megszerzése Ukrajnától. Ismertette az ukrán-magyar vitákat, majd leszögezte, hogy éppen ez
Oroszország célja, hogy Európa keleti szárnyának stabilitását, Ukrajna és Románia területi egységét
veszélyeztesse.
Adevărul: Cum se foloseşte Rusia de Ungaria pentru a promova separatismul în statele vecine
2018. november 14., Viorica Marin (online)
Az Evenimentul Zilei „felsőfokú magyar arrogancia Románia szívében” címmel számolt be róla, hogy
több romániai futballcsapatot Budapest finanszíroz. Kifejtették, hogy a sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t és az SK
Csíkszeredát közvetlenül a magyar kormány finanszírozza, ezt pedig a Gazeta Sporturilor sportnapilap
kérdésére el is ismert a kormány az EMMI hivatalos válasza formájában. Meg is nevezték a 1801/2016-os
kormányrendeletet, mint amely 1 milliárd forintot juttat az MLSZ-en keresztül a két klubnak.
Evenimentul Zilei: BOMBĂ! Aroganța SUPREMĂ făcută de Ungaria în INIMA României. Acțiunile
naționaliste, finanțate cu bani grei. Guvernul de la Budapesta a recunoscut oficial
2018. november 14., Andrei Arvinte (online)
A Jurnalul National beszámolt róla, hogy Radu Tudor újságíró a blogjában a két erdélyi magyar
futballklub magyar kormány általi finanszírozásáról írt. Tudor kifejtette, hogy „futballcsapatok etnikai alapú
finanszírozása, a Sepsi drukkereinek székely zászló-lengetése, az erdélyi etnikai alapú területi autonómia
támogatása a magyar szélsőségesek, Orbán Viktor és Tőkés László által egy Románia számára veszélyes
vonalvezetésbe illeszkednek”. Az újságíró szerint ezek a dolgok „a kelet-európai és balkáni orosz agresszió
miatt megrendült biztonsági helyzetben egy hibrid háborút rejtenek kulturális, gazdasági vagy éppen sportürüggyel”.
Jurnalul National: Radu Tudor: În România este activat un mecanism de tip razboi hibrid
2018. november 14. (online)
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„Magyarország továbbra is ad útleveleket az ukránoknak, de Kisvárdán, a határmeni városban” – írta a
Pravda. Nem nagyon változott a helyzet a kárpátaljai lakosoknak kiadott útleveleket illetően, Magyarország
csupán a határmenti Kisvárdára helyezte át azok kiadását – közölte hétfőn Hennagyij Moszkal, a kárpátaljai
területi önkormányzat elnöke. A cikk emlékeztetett arra, hogy Ukrajna és Magyarország októberben
kölcsönösen kiutasította egymás konzulját. Ennek a lépésnek az oka Kijev azzal kapcsolatos elégedetlensége
volt, hogy a beregszászi magyar konzul az ottani magyar nemzetiségű ukrán állampolgároknak magyar
útleveleket adott.
Pravda: Maďarsko ďalej vydáva pasy Ukrajincom, ale v pohraničnom meste Kisvárda
2018. november 12., TASR (online)
Magyarország nem jelent veszélyt Ukrajna területi integritására Kárpátalján – jelentette ki Hennagyij
Moszkal, Kárpátalja kormányzója újságírói kérdésre válaszolva a Regionális Fejlesztési Tanács ülése előtt
Kijevben hétfőn. Arra az újságírói kérdésre, hogy veszélyt jelent-e Magyarország Ukrajna területi integritására
nézve, a kormányzó kijelentette: „A miénkre nem jelent.”
Unian.ua: Угорщина не становить загрози територіальній цілісності України на Закарпатті –
Москаль
2018. november 12. (online)
Gennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó szavai szerint Magyarország hatóságai nem is hagyták abba
a magyar útlevelek osztogatását a kárpátaljai lakosok számára. „Semmi nem változott. Átvitték a kiadást a
szomszédos magyar városba, Kisvárdára. Az emberek felülnek a helyi vonatra, amely hét percet megy, és már
Kisvárdán vannak, s ott veszik fel az állampolgárságot” – jelentette ki Moszkal. Kárpátalja kormányzója
megjegyezte, hogy Magyarország nem tud befogadni ilyen nagyszámú embert, és mindent megtesz annak
érdekében, hogy ezek az emberek Kárpátalján maradjanak, segítik őket. A hírről beszámolt az Unian.ua és a
Kp.ua is.
Zn.ua: Венгрия продолжает выдавать паспорта жителям Закарпатья – Москаль
2018. november 12. (online)
A magyar útlevelek Kárpátalján történő osztogatása körüli helyzet gyakorlatilag nem változott,
Magyarország egyszerűen áthelyezte az okmányok kiadását a határtól nem messze lévő Kisvárdára – jelentette
be az újságíróknak Gennagyij Moszkal, Kárpátalja kormányzója. „Semmi nem változott. Átvitték a kiadást a
szomszédos magyar városba, Kisvárdára. Az emberek felülnek a helyi vonatra, amely hét percet megy, és már
Kisvárdán vannak, s ott veszik fel az állampolgárságot” – jelentette ki Moszkal. A hírről beszámolt a Lenta.ru is.
Ria-Novosztyi: Венгрия продолжает выдавать паспорта жителям Закарпатья, заявили на
Украине
2018. november 12. (online)
Az Evenimentul Zilei szerint „a magyar politikusok centenáriumról szóló harcias nyilatkozatai mellett a
magyar diplomácia reagált és meghirdette az erdélyi etnikai közösségek fejlesztésének pénzügyi támogatását”.
A cikkben Szijjártó Péter kolozsvári látogatásán elhangzottakat ismertették, amelyek szerint Székelyföldre is
kiterjeszti Magyarország azt a gazdaságfejlesztési programot, mely Erdélyben eddig Maros megye mezőségi
részén nyújtott támogatásokat gazdálkodóknak és kisvállalatoknak. Idézték a külügyminiszter szavait, amelyek
értelmében a magyar költségvetésben a jövő évre 50 milliárd forintot különítettek el a gazdaságfejlesztési
programokra, ebből jelentős összeg jut Erdélybe és a Székelyföldre. Arról is írtak: Szijjártó Péter méltatlannak
tartotta, hogy román részről egyelőre nincs készség a kolozsvári magyar kulturális intézet megnyitásának az
engedélyezésére. Az MTI kérdésére kijelentette: Magyarország örömmel támogatná, ha Románia kulturális
intézetet akarna létrehozni Magyarország bármelyik városában. „Én inspirálnám a románokat, hogy minél több
kulturális intézetet nyissanak Magyarországon. Valahogy nem pontosan ezzel a hozzáállással szembesülünk a
román kollégák oldaláról” – mondta.
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Evenimentul Zilei: Legătura dintre CARDURILE de DEBIT pentru migranţi - SOROS – ONU
2018. november 11., Antonia Hendrik (online)
Az Adevărul és az Evenimentul Zilei is beszámolt róla, hogy Teodor Melescanu figyelmeztette Szijjártó
Pétert: figyelemmel követik a magyar vezetők nyilatkozatait és visszafogottságot kért, „tiszteletre alapuló,
érzelmi hangsúlyok nélküli megközelítést” a Centenáriumra vonatkozó kijelentések kapcsán. Emellett arról
számoltak be, hogy a román fél a következő uniós félév elnökségi prioritásairól tájékoztatta hivatali partnerét.
Az energetikai biztonság témakörében Melescanu a BRUA-vezeték melletti román elkötelezettséget
hangsúlyozta, valamint az offshore-törvény elfogadási folyamatáról tájékoztatta a magyar felet. Végül az ukrán
oktatási törvény kapcsán kifejtette, hogy a kijevi hatóságokkal való párbeszéd és a nemzetközi szereplők
tájékoztatása kulcsfontosságú a nemzeti kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelme szempontjából.
Adevarul: Meleşcanu, avertisment pentru Ungaria: Urmărim retorica oficialilor de la Budapesta. Vrem o
abordare reţinută, fără accente emoţionale, bazată pe respect
2018. november 9., Radu Eremia (online)
Az Adevărul arra helyezte a hangsúlyt Szijjártó Péter Bukarestben tett látogatása kapcsán, hogy a
magyar külügyminiszter megköszönte az ALDE-nak, hogy EP-képviselői a Magyarországról szóló jelentés ellen
szavaztak. Idézték Szijjártó Péter szavait: „kifejezetten nagyra becsüljük azt, hogy a marosvásárhelyi katolikus
líceumnak az újraindítását a román kormány az ígéreteinek megfelelően elérte, így szeptembertől a magyar
gyerekek Marosvásárhelyen újra a katolikus magyar iskolában tudnak tanulni, mint ahogy a román tanügyi
törvény módosítása vonatkozásában is a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) javaslatainak
megfelelő jogszabály született. A tankönyvekre vonatkozó szabályozást is úgy módosították Romániában, hogy
a magyar gyerekeknek szánt tankönyveket a magyar pedagógusok dolgozhatják ki, ezek mind pozitív irányba
mutatnak a magyar nemzeti közösség szempontjából itt Romániában, Erdélyben, a Székelyföldön”. Kiemelték
még, hogy Szijjártó Péter köszönetet mondott Teodor Melescanunak, hogy a román külügyminiszter pártja, a
Liberálisok és Demokraták Szövetsége (ALDE) EP-képviselői a Sargentini-jelentés ellen szavaztak, kiálltak
Magyarország mellett. „Arról biztosítottam a külügyminiszter urat, hogy Magyarország sem fog semmilyen
politikai alapon, elfogult nem kormányzati szervezetek véleménye alapján elindított politikai támadást
támogatni Románia ellen” – szögezte le Szijjártó Péter
Adevarul: Ministrul de Externe ungar i-a mulţumit lui Meleşcanu pentru votul dat de europarlamentarii
ALDE împotriva activării Articolului 7 în cazul Ungariei
2018. november 9., Maria Tufan (online)
A magyar propaganda manipulálásának és szemtelenségének szintjét illetően felveheti a versenyt az
ezen a téren divatot diktáló oroszországi propagandával. Ez főleg Ukrajna kérdéseit illetően igaz. Orbán és
Szijjártó kijelentései az államközi politikához tartoznak, szavaik interpretálása a diplomaták dolga. A szerző
felhívta a közvélemény figyelmét arra, hogy az Ukrajna ellen irányuló propaganda támadásokba magyar
származású ukrán állampolgárokat is bevonnak. Orosz Ildikó, a beregszászi főiskola elnöke október végén
felszólalt Budapesten az 1956-s szovjetellenes felkelés évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen.
Orosz Ildikó egész felszólalása ferdítésekből, manipulációkból és kendőzetlen hazugságokból állt. A pátoszos
és hosszú felszólalásában csak egy mondat tükrözi az igazságot: „én nem vagyok méltó arra, hogy beszédet
tartsak”.
Day.kyiv.ua: Угорська пропаганда
2018. november 9., Andrij Ljubka (online)
Az Evenimentul Zilei „a magyarországi pártok pajzsot vonnak a székelyek köré” címmel számolt be róla,
hogy öt magyarországi párt csatlakozott a Jobbik kezdeményezéséhez, ami a „magyar-székely összetartozásra”
vonatkozik. Kiemelték, hogy a csatlakozó pártok között vannak a kormánypártok is. A kezdeményező jobbikos
Szávay Istvánt idézték, aki hangsúlyozta: három hete, az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 170. évfordulóján
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kezdeményezte a 11 évszázados sorsközösség szimbolikus alkalmának emléknappá emelését, majd levélben
tájékoztatta a frakcióvezetőket erről. Hozzátette: erre csak az a DK nem válaszolt, amely eddig sem mutatott
különösebb érzékenységet a külhoni magyarság ügye iránt. Arról is írtak, hogy Szávay szerint a Jobbik sem
támogatja a székelyek önálló nemzetiséggé nyilvánítását Magyarországon, mert az „csak a románoknak adna
muníciót arra, hogy az erdélyi magyarságot megosszák”, holott a székely a magyar nemzet része”.
Evenimentul Zilei: Partidele din Ungaria fac SCUT COMUN pentru secui! Mutarea BOMBĂ care va REVOLTA
România
2018. november 6., Ionel Gologan (online)
Az Adevărul az MTI alapján adott hírt róla, hogy öt magyarországi párt csatlakozott a Jobbik
kezdeményezéséhez, ami a „magyar-székely összetartozásra” vonatkozik. Kiemelték, hogy a csatlakozó pártok
között vannak a kormánypártok is. A kezdeményező jobbikos Szávay Istvánt idézték, aki hangsúlyozta: három
hete, az agyagfalvi székely nemzetgyűlés 170. évfordulóján kezdeményezte a 11 évszázados sorsközösség
szimbolikus alkalmának emléknappá emelését, majd levélben tájékoztatta a frakcióvezetőket erről.
Hozzátette: erre csak az a DK nem válaszolt, amely eddig sem mutatott különösebb érzékenységet a külhoni
magyarság ügye iránt. Arról is írtak, hogy Szávay szerint a Jobbik sem támogatja a székelyek önálló
nemzetiséggé nyilvánítását Magyarországon, mert az „csak a románoknak adna muníciót arra, hogy az erdélyi
magyarságot megosszák”, holott a székely a magyar nemzet része”.
Adevărul: Cinci partide din Ungaria s-au alăturat iniţiativei Jobbik privind „coeziunea maghiaro-secuiască“
2018. november 5., Andreea Romanovschi (online)
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét idézte, aki sajtótájékoztatóján
bejelentette, hogy a szavazatok 95 százalékos feldolgozottsága alapján a Magyar Összefogásnak harminc
képviselője lesz a harmincöt tagú Magyar Nemzeti Tanácsban, míg a Magyar Mozgalom öt képviselővel fog
rendelkezni.
Tanjug.rs: Pastor objavio pobedu "Mađarske sloge"
2018. november 5. (online)
Az Evenimentul Zilei a magyar parlament „történelmi döntéséről” írt a székely és orosz kisebbség honos
népcsoportként való elismerése kapcsán. Részletezték, hogy az Országgyűlés elutasította, hogy az orosz és
székely közösség honos népcsoporttá váljon Magyarországon. Hozzátették, hogy a székelyek nemzetiségként
való elismerését még júliusban, az oroszokét szeptemberben kezdeményezték civilek, kérésük pedig át is jutott
a Nemzeti Választási Bizottság szűrőjén. Arról is írtak, hogy a Magyar Tudományos Akadémia javaslatára
döntöttek az elutasító álláspont mellett.
Evenimentul Zilei: Schimbare SPECTACULOASĂ de situație în Ungaria. Decizie ISTORIĂ a Parlamentului
2018. november 2., Lucian Ionescu (online)
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter kategorikusan tagadta, hogy Budapest szándékában állna
megváltoztatni a határokat, elfoglalni Kárpátalja egyes járásait, vagy pedig támogatni a régió autonómiáját. A
magyar külügyminiszter erről szóló interjút adott Gazeta Prawna lengyel lapnak. A magyar külügyér
elutasította a revizionizmussal kapcsolatos vádakat. Szijjártó biztosított arról, hogy Budapest érdekeinek
megfelelnek a jószomszédi kapcsolatok és egy erős, demokratikus Ukrajna, amely tiszteletben tartja
nemzetközi kötelezettségvállalásait. A hírről beszámolt a Zn.ua is.
Unian.ua: В Угорщині запевнили про відсутність планів щодо захоплення Закарпаття
2018. október 31. (online)
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Gazeta Prawna lengyel lapnak adott interjújában kijelentette,
Magyarország nem törekszik arra, hogy elfoglalja Kárpátalja egyes járásait, és nem fog küzdeni azért, hogy a
régió autonómiát kaphasson. A magyar külügyér elutasította a revizionizmussal kapcsolatos vádakat. A
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miniszter arról biztosított, hogy Magyarország érdekeinek egy erős és demokratikus Ukrajna felel meg, amely
tiszteletben tartja nemzetközi kötelezettségvállalásait, és saját erőforrásaiként tekint a nemzetiségi
kisebbségekre.
Lenta.ru: Венгрия отказалась захватывать Закарпатье
2018. október 31. (online)
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