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ÖSSZEFOGLALÓK
Magyarország és Ukrajna közé a héten megkötött tíz évre szóló gázszállítási megállapodás vert éket,
amelyben a két fél – Magyarország és Oroszország – rögzítik, hogy az évente négy és fél milliárd köbméter
földgáz nagy részének szállítása a Törökországon átvezető új, déli vezetéken keresztül történik majd, valamint
egymilliárd köbméter Ausztrián keresztül jut el Magyarországra, Ukrajnát megkerülve – számolt be a
Frankfurter Allgemeine Zeitung a magyar-orosz megállapodásról, amely következtében Ukrajna elveszíti
korábbi tranzitország-szerepét. Ukrajna „felháborító és kiábrándító” döntésnek nevezte a megállapodást,
amely „tisztán politikai indíttatású”, és árt Ukrajnának és a két ország közti kapcsolatnak. Ukrajna panaszt tett
az Európai Bizottságnál és lemondta a két ország közötti gazdasági fórumot. A cikk írója szerint a konfliktus
gyökere 2017-ig vezethető vissza, amikor Ukrajna egy olyan oktatási törvényt fogadott el, amely előírja, hogy
„a tanintézményekben az oktatás nyelve az államnyelv”, és a kisebbségekhez tartozó gyermekeknek
negyedik osztályos korukig az ukrán nyelvet meg kell tanulniuk. Néhány évvel később, 2020-ban, az okozott
feszültséget a két ország között, hogy Kijev azzal vádolta a magyar kormányt, hogy beavatkozott az ukrajnai
helyhatósági választásokba. Idén augusztusban azonban Áder János azt mondta Kijevben, hogy „nagyon jól
tudjuk, hogy a Krím elcsatolása miért olyan fájdalmas Ukrajna népe számára”, utalva ezzel Trianonra.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Kurze Zündschnur
2021.09.30., Szerző: Stephan Löwenstein, Gerhard Gnauck (print, 5. oldal)
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember 29-én kijelentette, hogy Ukrajna
kritikáját a Magyarország és a Gazprom közötti gázszerződéssel kapcsolatban az ország belügyeibe való
beavatkozási kísérletének tekintik. Ukrajna bosszúja jóval az oroszokkal kötött gázszerződés előtt történt,
amikor Ukrajna módosította az oktatásról szóló törvényt, amely súlyosan korlátozta a kárpátaljai magyarság
anyanyelvének használatát. Ezért Magyarországnak továbbra is el kell zárnia Kijev NATO-hoz vezető útját –
hangsúlyozta Gulyás. A miniszter hozzátette, Ukrajnának semmi köze Magyarország energiapolitikájához,
illetve „képtelen értékelni a gesztusok sorát", amelyet a magyar hatóságok tettek Budapest és Kijev
megbékítése érdekében.
Unian hírügynökség: У Орбана погрожують й надалі заважати вступу України до НАТО
2021.09.29., Szerző: Sztanyiszlav Kozsemjanyin (online)
Az ukrán hatóságok az ország belügyeibe való beavatkozás címén három évre megtiltották Tilki
Attila, a magyar Fidesz kormánypárt képviselőjének az Ukrajnába való belépését – számolt be az Unian
hírügynökség a Radió Szvoboda nyomán az ukrán Biztonság Szolgálattól (SZBU) kapott információra
hivatkozva. A szabolcsi járásban, ahonnan Tilki bejutott a parlamentbe, észrevételezték, hogy a képviselő, aki
korábban havonta többször utazott Kárpátaljára, több hónapja nem tett hasonló látogatást. A SZBU
megerősítette a közleményt, miszerint Tilki Attila számára a 2020. december 10 óta Ukrajna belügyeibe való
beavatkozása és az ukrán állam biztonsága aláásására tett intézkedései miatt megtiltották az országba való
beutazást.
Unian hírügynökség: Україна внесла до "чорного списку" депутата з правлячої партії Угорщини
2021.09.29., Szerző: Sztanyiszlav Kozsemjanyin (online)
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptember 29-én kijelentette, hogy Ukrajna
kritikáját a Magyarország és a Gazprom közötti gázszerződéssel kapcsolatban az ország belügyeibe való
beavatkozási kísérletének tekintik. Ukrajna bosszúja jóval az oroszokkal kötött gázszerződés előtt történt,
amikor Ukrajna módosította az oktatásról szóló törvényt, amely súlyosan korlátozta a kárpátaljai magyarság
anyanyelvének használatát. Ezért Magyarországnak továbbra is el kell zárnia Kijev NATO-hoz vezető útját –
hangsúlyozta Gulyás. A miniszter hozzátette, Ukrajnának semmi köze Magyarország energiapolitikájához,
illetve „képtelen értékelni a gesztusok sorát", amelyet a magyar hatóságok tettek Budapest és Kijev
megbékítése érdekében.

Korrespondent: Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО - Korrespondent.net
2021.09.29., Szerző: Jelena Kacsurovszkaja (online)
Az ukrán hatóságok az ország belügyeibe való beavatkozás címén három évre megtiltották Tilki
Attila, a magyar Fidesz kormánypárt képviselőjének az Ukrajnába való belépését – számolt be a
Korrespondent.net a Radió Szvoboda nyomán az ukrán Biztonság Szolgálattól (SZBU) kapott információra
hivatkozva. A szabolcsi járásban, ahonnan Tilki bejutott a parlamentbe, észrevételezték, hogy a képviselő, aki
korábban havonta többször utazott Kárpátaljára, több hónapja nem tett hasonló látogatást. A SZBU
megerősítette a közleményt, miszerint Tilki Attila számára a 2020. december 10 óta Ukrajna belügyeibe való
beavatkozása és az ukrán állam biztonsága aláásására tett intézkedései miatt megtiltották az országba való
beutazást.
Korrespondent: НАК заявил о проблемах в импорте газа из Венгрии - Korrespondent.net
2021.09.29., Szerző: Alekszandr Ivanyickij (online)
Magyarország és Ukrajna külügyminiszterei kedden kölcsönösen bekérették egymás nagyköveteit a
hétfőn aláírt, és a kijevi kormány szerint nemzetbiztonsági fenyegetést jelentő új magyar–orosz gázvásárlási
megállapodás nyomán kialakult, egyre inkább fokozódó feszültségeket okozó konfliktusban – írta a Reuters
hírügynökség. A Reuters idézte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebookon
közzétett nyilatkozatát, melyben arról tájékoztatott, hogy bekérette az ukrán nagykövetet, amiért állítása
szerint Ukrajna igyekezett megakadályozni a megállapodást, és kijelentette, hogy ezeket a lépéseket
„szuverenitásunk megsértésének tartjuk”. Szijjártó Péter emellett kijelentette: felháborítja az ukrán kormány
döntése, hogy az Európai Bizottságnál támadják meg a szerződést. A Reuters hozzátette: a magyar–ukrán
viszony évek óta egyre feszültebb az Ukrajnában élő magyar kisebbség nyelvhasználati jogait korlátozó
intézkedések miatt, melyekre válaszul az Orbán Viktor miniszterelnök vezette, nacionalista kormány
megakadályozta, hogy Ukrajna szorosabbra fűzhesse kapcsolatait a NATO-val és az EU-val.
Reuters hírügynökség: Hungary, Ukraine summon ambassadors over Russian gas supply deal spat
2021.09.28., Szerző: Krisztina Than, Pavel Polityuk (online)
A Tanjug hírügynökség közölte, hogy A szerb nyelv nyilvános használatáról szóló törvény semmilyen
módon nem veszélyezteti a magyar kisebbséget és hozzátette, hogy éppen azért kezdeményeztek
törvénymódosításokat, hogy elkerüljék a félreértéseket. A szerbiai törvény a cirill betűs írásmódot védi.
Pásztor István szerint a szerb nemzetnek jogában áll szabályozni saját nyelvét és írásmódját, mégpedig olyan
módon, ahogyan azt ők szeretnék. A vajdasági magyar politikus szerint nem merült fel, hogy ez sértené a
kisebbségi jogokat.
Tanjug hírügynökség: TANJUG | Ištvan Pastor: "Novi zakoni ne ugrožavaju mađarsku manjinu"
2021.09.28., Szerző: MTI (online)
Ukrajnának ismét problémái vannak Magyarországgal, ezúttal sokkal globálisabbak a kárpátaljai
magyar közösség helyzetével kapcsolatos vitáknál. Budapest, szeptember 27-én megegyezett az orosz
Gazprommal az Ukrajna számára nem előnyös gázszállításokban. A Gazprom évente 4,5 milliárd köbméter
földgázt szállít majd Magyarországra Szerbián és Ausztrián keresztül, vagyis Ukrajna megkerülésével. Az
ukrán külügyi tárcánál sajnálattal megjegyezték, hogy a magyar döntés káros a kétoldalú ukrán-magyar
kapcsolatok pozitív eredményeire és tendenciáira. Az ukrán külügyminisztérium kezdeményezte az ukránmagyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottsági ötödik, szeptember 29-30-ra tervezett ülésének
elhalasztását. Kijelentette továbbá, hogy az Európai Bizottságot is fel fogja kérni annak értékelésére, hogy az
új magyar-orosz gázmegállapodás megfelel-e az európai energetikai jogszabályoknak. A magyar
külügyminisztérium Ukrajna reagálását beavatkozásnak nevezte Magyarország belügyeibe, felkérve az ukrán
felet, hogy ne keverje össze ezt a gázszerződést más államközi kérdésekkel.
Korrespondent: Нож в спину Украины. Газовый договор Венгрии с РФ - Korrespondent.net
2021.09.27., Szerző: Valerij Litonyinszkij (online)
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Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy Tatjana Rojc, a római parlament képviselője alkotmány-módosítási
javaslatot nyújtott be, amivel a szlovéniai magyar és olasz kisebbség jogaihoz hasonló kiváltságokat, azaz
parlamenti képviselőt adna az olaszországi szlovéneknek. A szlovén származású szenátor szerint a
nemrégiben tett módosítások miatt az alkotmánymódosítás lenne gyakorlatilag az egyetlen esély arra, hogy
olaszországi szlovén kerüljön a római törvényhozásba. A szlovén hírportál kiemelte, hogy a szlovéniai magyar
és olasz kisebbség jogai inkább kivételt, mint szabályt jelentenek Európában.
Rtvslo.si: Senatorka Tatjana Rojc skuša Slovencem zagotoviti stalno zastopstvo v Rimu
2021.09.27., Szerző: Špela Lenardič, RTV Slovenija (online)
A 2020-2021-es tanévben az általános középfokú oktatási intézményekben az oktatás az őshonos
lakosok és a nemzeti kisebbségek kilenc nyelvén folyt: bolgár, krími tatár, moldáv, német, lengyel, orosz,
román, szlovák, magyar és ukrán nyelven – nyilatkozta az ukrán oktatásügyi minisztérium az Unian
hírügynökség kérésére. A tárca megjegyezte, hogy a statisztikák szerint a 2020–2021-es tanévben 874
általános (állami, közösségi és magán) középfokú oktatási intézmény működött, ahol az őshonos lakosok és a
nemzeti kisebbségek nyelvén tanítottak az állami nyelvvel párhuzamosan, köztük Kárpátalján 27 ukránmagyar nyelven működő iskola. A régióban továbbá 73, köztük 6 magán iskolában folyik az oktatás magyar
nyelven.
Unian hírügynökség: В МОН порахували, скільки шкіл навчають дітей російською
2021.09.23., Szerző: Leszja Lescsenko (online)
A 2020-2021-es tanévben az általános középfokú oktatási intézményekben az oktatás az őshonos
lakosok és a nemzeti kisebbségek kilenc nyelvén folyt: bolgár, krími tatár, moldáv, német, lengyel, orosz,
román, szlovák, magyar és ukrán nyelven – nyilatkozta az ukrán oktatásügyi minisztérium az Unian
hírügynökség kérésére. A tárca megjegyezte, hogy a statisztikák szerint a 2020–2021-es tanévben 874
általános (állami, közösségi és magán) középfokú oktatási intézmény működött, ahol az őshonos lakosok és a
nemzeti kisebbségek nyelvén tanítottak az állami nyelvvel párhuzamosan, köztük Kárpátalján 27 ukránmagyar nyelven működő iskola. A régióban továbbá 73, köztük 6 magán iskolában folyik az oktatás magyar
nyelven.
Korrespondent: Названо число школ, где учат детей на русском языке
2021.09.23., Szerző: Szofija Brovcsenko (online)
Nacsa Lőrinc Fideszes képviselő Facebook-oldalán számolt be arról, hogy szeptember 22-én
megtagadták tőle az Ukrajnába való belépést, illetve tájékoztatták a három évre való beutazási tilalomról. A
képviselő elmondta, hogy humanitárius segélyt vitt volna Kárpátaljára, és azt tervezte, hogy több települést
is meglátogat. Nacsa nem közölte a tilalom okát, ugyanakkor feltételezte, hogy az összefüggésben állhat
Strasbourgban való felszólalásával, illetve a múlt évben a magyarokhoz intézett felhívásokhoz az ukrán
önkormányzati választások során. Az Infopost forrásai kiderítették, hogy Nacsa az Újlak-Tiszabecs
határátkelőn kísérelt meg belépni Ukrajnába, ahol elutasítást kapott. A beutazási tilalomról szóló döntés
tavaly, közvetlenül az ukrajnai helyi választások után született, amelynek oka az Ukrajna belügyeibe való
beavatkozás, nevezetesen a KMKSZ javára folyó kampány az ukrán önkormányzati választásokon – írta a
kiadvány.
Zerkalo Nyegyeli: В Украину не пустили венгерского депутата с гуманитаркой для Закарпатья
2021.09.23., Szerző: Infopost (online)
Lőrinc Fideszes képviselő Facebook-oldalán számolt be arról, hogy szeptember 22-én megtagadták
tőle az Ukrajnába való belépést, illetve tájékoztatták a három évre való beutazási tilalomról. A képviselő
elmondta, hogy humanitárius segélyt vitt volna Kárpátaljára, és azt tervezte, hogy több települést is
meglátogat. Nacsa nem közölte a tilalom okát, ugyanakkor feltételezte, hogy az összefüggésben állhat
Strasbourgban való felszólalásával, illetve a múlt évben a magyarokhoz intézett felhívásokhoz az ukrán
önkormányzati választások során. Az Infopost forrásai kiderítették, hogy Nacsa az Újlak-Tiszabecs
határátkelőn kísérelt meg belépni Ukrajnába, ahol elutasítást kapott. A beutazási tilalomról szóló döntés
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tavaly, közvetlenül az ukrajnai helyi választások után született, amelynek oka az Ukrajna belügyeibe való
beavatkozás, nevezetesen a KMKSZ javára folyó kampány az ukrán önkormányzati választásokon – írta a
kiadvány.
Korrespondent: В Украину не пустили венгерского депутата с "гумпомощью" для Закарпатья Korrespondent.net
2021.09.23., Szerző: Konsztantyin Katisev (online)
Kijevben találkozóra került sor a nemzeti kisebbségek jogainak biztosításáért felelős ukrán-magyar
vegyes bizottság társelnökei, VaszilBodnar ukrán külügyminiszter-helyettes és Kalmár Ferenc, a magyar
szomszédságpolitikai fejlesztésért felelős miniszteri biztos között. A tárgyalópartnerek részletesen
megvitatták a közös bizottság következő ülésének előkészítését. Az ukrán külügyminiszter-helyettes abbéli
meggyőződésének adott hangot, hogy az Ukrajna és Magyarország közötti párbeszéd a bizottság
tevékenysége keretében hozzájárul a Magyarországon élő ukrán kisebbség, illetve az ukrajnai magyar
kisebbség jogainak megfelelő védelméhez a felek nemzeti jogszabályainak megfelelően. Bodnar és Kalmár
hangsúlyozták az előrehaladást az ukrán-magyar oktatásügyi oktatási munkacsoport 3. ülése eredményeinek
végrehajtása terén, amelyre szeptember 16-án került sor Ungváron. Bodnar a találkozó után a Twitteren azt
nyilatkozta, hogy mindkét fél részéről a konstruktivitás és az eredményre való összpontosítás volt
tapasztalható.
Unian hírügynökség: В МЗС розповіли, якзбираютьсяпокращувативідносини з Угорщиною
2021.09.21., Szerző: Vitalij Szajenko (online)
Az Adevarul blogrovatában a Román Akadémia Információs Hadviselést Elemző és Stratégiai
Kommunikációs Laboratóriuma (LARICS) közölt elemzést „Románia deszuverenizálásáról és az Erdélyben
tetten érhető magyar propagandáról”. A C. Ioana néven publikáló szerző írásában azokat az „új
kezdeményezéseket” vette számba, amelyeket Magyarország indított. Elsőként a külhoni magyar egyeteme
Magyarország általi finanszírozását említette, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium jelentett be
nemrég, ezzel kapcsolatban idézte Schanda Tamás sajtóban megjelent nyilatkozatát. Másodikként „irredenta
kulturális rendezvények szervezését” említette, amelyeket magyar hivatalos személyek részvételével tartottak
meg, itt a Kövér László részvételével tartott Szent Király Szövetség rendezvényét emelte ki, amelyet
Székelyszentkirályon tartottak augusztusban. Harmadikként a Kölcsey Ferenc születésének évfordulós
ünnepségéről írt, amelyen Szili Katalin is részt vett, majd a negyedik pontban más olyan „lehetőségeket”
emelt ki, amelyek révén „Magyarország növeli befolyását az erdélyi magyar közösségben”. Ilyenek a magyar
főkonzulátusok alkalmazottainak jelenléte a különböző templomavatásokon, az erdélyi magyar klérus
tagjainak egyre láthatóbb jelenléte az autonómia-párti akciókban, Trianon igazságtalanságának
felemlegetése, a nemzeti újrakezdés évének meghirdetése és a magyarok mozgósításának tudatosítása a
2022-es romániai népszámláláson. Ötödik elemként Magyarország befolyásának növeléséről írt az online
médiában, itt azt hangsúlyozta, hogy az erdélyi magyar portálokat Magyarország finanszírozza a
Szerencsejáték Zrt. vagy az MVM Zrt. révén. A Mi Hazánk Mozgalom akciói a hatodik pontban szerepeltek, itt
egy Erdély-Ma-n megjelent cikket szemlézett, amelyelik arról adott hírt, hogy a Mozgalom Szatmáron is
szervezetet alapított. Végül hetedik pontként arról értekezett, hogy Magyarország Oroszország támogatását
kérte a Székely Nemzeti Tanács európai polgári kezdeményezése ügyében, itt Pesty László interjújára
hivatkozott, amelyben a kampány koordinátora moszkvai útjáról számolt be.
Adevărul.ro: De-suveranizarea României şi propaganda ungară în Transilvania pe dimensiunea identitară
2021.09.15. (online)
A Tanjug hírügynökség beszámolt arról, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) A szerb nyelv
nyilvános használatával és a cirill betűs írásmód védelméről szóló törvénnyel kapcsolatosan három
törvénymódosítási indítványt nyújtott be. A VMSZ képviselőcsoportjának tagjai elmondták, hogy az indítvány
szerint a törvény úgy módosulna, hogy a szerb nyelv esetében kötelezően előírt cirill betűs írásmód nem
lenne érvényes a nemzeti kisebbségek tagjaira, illetve a cirill betűs írásmódot alkalmazó szerb cégeknek járó
adókedvezmény vonatkozna a nemzeti kisebbségek írásmódját használó gazdasági társaságokra is.
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Tanjug hírügynökség: TANJUG | SVM podneo tri amandmana na Predlog zakona o upotrebi srpskog jezika
2021.09.13., Szerző: n.a. (online)
A Tanjug hírügynökség Deli Andor vajdasági magyar származású politikust, az Európai Parlament
képviselőjét idézte, aki elmondta, tény, hogy Magyarország és Szerbia kapcsolatai jobbak, mint valaha és
hozzátette, hogy meglátása szerint ez nem csak a szerbiai magyar és a magyarországi szerb nemzeti
kisebbség tagjai számára fontos, hanem a Nyugat-Balkán és más régiók országai számára is bizonyítja, hogy
a bilaterális kapcsolatok javítására van mód. A politikus a Kosovo online hírportálnak adott interjúban
elmondta, a magyar-szerb államközi viszony a modern történelem során sosem volt jobb.
Tanjug hírügynökség: TANJUG | Deli: Sporazumi se morajupoštovati i kada je reč o ZSO
2021.09.11. (online)
Az Agerpres hírügynökség az MTI román nyelvű anyagát közölte arról, hogy az Európa Tanács soros
elnökeként Magyarország a nemzeti kisebbségek védelmére fókuszál. A cikkben Sztáray Pétert idézték, aki
kifejtette: a magyar elnökség célja, hogy megerősítse Európában a demokrácia stabilitását, és hatékonyan
vegye fel a küzdelmet a politikai, társadalmi és kulturális intolerancia minden formájával szemben. A
Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) biztonságpolitikáért felelős államtitkára hozzátette: a nemzeti
kisebbségi jogok védelme és segítése garantálja a tagállamok stabilitását, gazdagságát, valamint az európai
intézmények stabilitását. Ugyanakkor a nemzeti kisebbségek a leghátrányosabb csoportok közé sorolandók
az európai társadalmakban, pedig nyelvük, kultúrájuk, hagyományaik felbecsülhetetlen európai értéket
jelentenek, amelyeket nemzeti és európai szinten is meg kell védeni.
Agerpres hírügynökség: Protecţiaminorităţilornaţionale, o prioritatepentrupreşedinţiaungară a Comitetului
de Miniştri al Consiliului Europei (oficial)
2021.09.08. (online)
A Day.kyiv.ua az InfoPost értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy az ukrán-magyar határon a
magyar kormány által szervezett mobil oltási pontokon 20 690 kárpátaljai lakóhellyel rendelkező ukrán
állampolgárt oltottak be a koronavírus ellen. A kampány július 2-tól augusztus 31-ig tartott a határátkelő
pontokon. Az immunizációra jelentkezőket az amerikai Johnson & Johnson cég Janssen nevű vakcinájával
oltották be. A kárpátaljai régió bármely felnőtt lakosa jogosult volt az oltás felvételére. Az ingyenes oltáshoz
elegendő volt egy kárpátaljai lakóhelyet feltüntető személyi okmány bemutatása.
Deny: В угорських мобільних пунктах вакцинації щепили більше 20 тисяч жителів Закарпаття
2021.09.07., Szerző: InfoPost (online)
A Zn.ua az Infopost értesüléseire hivatkozva számolt be arról, hogy az ukrán-magyar határon a
magyar kormány által szervezett mobil oltási pontokon ingyen oltottak be a koronavírus ellen 20 690
kárpátaljai lakóhellyel rendelkező ukrán állampolgárt. A kampány július 2-tól augusztus 31-ig tartott a
Záhony-Csap, Barabás-Kaszony és Lónya-Dzvinkove határátkelő pontokon. Az immunizációra jelentkezőket
az amerikai Johnson & Johnson cég Janssen nevű vakcinájával oltották be. Júliusban Magyarország a
határmenti régiók és más országok lakói számára is biztosította az oltást, de csak az ukrán állampolgárok
számára hosszabbította meg ezt a kampányt még egy hónappal.
Zerkalo Nyegyeli: Венгрия бесплатно вакцинировала 20 тысяч жителей Закарпатья
2021.09.07., Szerző: InfoPost (online)
Az Evenimentul Zilei véleményrovatában Gavril Dejeu arról írt, hogy Orbán Viktor kettős játékot
játszik: formálisan a nyugati szövetségesi rendszer tagja, de közben egyre inkább Oroszországhoz közeledik.
A szerző ezt Áder János Kijevben kifejtett álláspontja alapján állította, de megemlítette Szergej Lavrov
legutóbbi budapesti látogatását is. Dejeu szerint Románia a magyar-orosz barátság „közös célpontja lehet”,
mivel a magyarok egy évszázada „Trianon igazságtalanságát ismételgetik” és Putyin nyilván a magyar
álláspontot támogatja ezen a téren. A cikk hangsúlyozta: Magyarország lassan-lassan akarja elfogadtatni ezt,
míg Oroszország Románia destabilizálásában érdekelt az amerikai katonai bárisok és Románia térségben
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elfoglalt geopolitikai szerepe miatt. Ennek a destabilizációnak pedig az egyik lehetséges eszköze a magyar
kisebbség követeléseinek támogatása lehet, ennek vannak is hívei a magyar közösség soraiban és már látszik
is „az enklavizálódó tendencia az etnikai tömbben”. Dejeu kifogásolta, hogy a restitutio in integrum elv
alapján a magyar etnikum visszakapta a teljes ingatlanvagyont, amivel a magyar állam rendelkezett Erdély
területén, emellett területeket is vásároltak a magyarok által lakott zónákban vagy azok határán. A szerző
összehasonlította Magyarországot és Oroszországot abban a vonatkozásban is, hogy előbbi az 1918 előtti
Nagy-Magyarország, utóbbi a Szovjetunió visszaállításáról álmodozik, ennek érdekében pedig az oroszok
hibrid háborúkat indítottak. A szerző végül a magyarok által lakott régiók helyzetére figyelmeztetett,
kiemelve, hogy a magyar és a román etnikum közötti egyensúly eltolódott az előbbi javára és ez
nemzetbiztonsági kockázatot jelent Romániára nézve, mivel az ottani magyarok „fontos szerepet játszanak
Oroszország és Magyarország Románia-ellenes stratégiájában”.
Evenimentul Zilei: Politica oarbă a Bucureștiului
2021.09.06., Szerző: Gavril Dejeu (online)
Az Rtvslo.si beszámolt arról, hogy a Magyarországi Szlovének Szövetsége megalakulásának 30.
évfordulója alkalmából a magyar és a szlovén államfő is ellátogatott Szentgotthárdra. Az eseményen Borut
Pahor kiemelte, hogy a nemzeti kisebbségek többet jelentenek, mint hidat a két ország között. A szlovén
elnök szerint „az évforduló ünnep a Rábavidék és a teljes határon átnyúló, a nemzeti kisebbségek által
gazdagított régió ünnepe”. Pahor szerint a történelem több fájdalmas időszakkal sújtotta a régiót, ám
hozzátette, hogy egyszersmind különböző kultúrákkal és nyelvekkel gazdagította a területet, amivel az itt élő
nemzetek hozzájárulnak a sokszínűséghez. A szlovén vezető elmondta, Szlovéniának és Magyarországnak
törekednie kell a nemzeti kisebbségek fennmaradására és hozzátette, a kisebbségek képviselői
lerombolhatják a sztereotípiákat és jobbá tehetik a világot. Köszönetet mondott a Magyarországi Szlovének
Szövetségének, mely meglátása szerint három évtized alatt sok mindent elért és kiemelte a rábavidéki
szlovén mintagazdaság példáját. Pahor szerint a szlovén kisebbség az egyik legkisebb magyarországi
nemzetiségi csoportként többrétű támogatást igényel mindkét ország részéről és kiemelte, hogy a
Magyarországi Szlovének Szövetsége jelentőségét mutatja, hogy az évfordulóra megrendezett eseményre
ellátogatott Áder János magyar államfő is. A szlovén hírportál a magyarországi szlovén kisebbséget képviselő
szövetség lefektette a szlovén nemzeti kisebbség kulturális autonómiájának alapjait. Kovács Andrea, a a
Magyarországi Szlovének Szövetsége elnöke szerint a szervezet sikeresen képviselte a magyarországi
szlovének politikai, kulturális és gazdasági érdekeit. Kovács elmondása szerint számítanak arra, hogy
Szlovénia is támogatni fogja a szlovén Rábavidék gazdasági fejlődését célzó programot, ahhoz hasonlóan,
ahogyan azt anyagilag már támogatta Magyarország.
Rtvslo.si: Na 30. obletnici Zveze Slovencev na Madžarskem predsednika obeh držav
2021.09.04., Szerző: Al. Ma. (online)
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