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ÖSSZEFOGLALÓK
Az Adevarul a Román Tudományos Akadémia Információs Hadviselést és a Stratégiai Kommunikációt
Elemző Laboratóriuma (LARICS) elemzését közölte Magyarország gazdasági térnyerési kísérleteiről
Szlovákiában és Romániában. A szöveg első részében írtak a Termőföld Magántőkealapról, amelyet éppen a
Magyarországgal szomszédos országokban végrehajtandó termőföld-vásárlásokra hoztak létre és a
kezelésével Szijjártó Pétert bízta meg a kormány. Az ehhez szükséges 280 millió euró allokálásának feladata
Varga Mihály pénzügyminiszterre hárult – írták. A cikkben kitértek az ennek kapcsán Szlovákiával kialakult
feszültségről, idézve a szlovák és a magyar sajtó vonatkozó cikkeit és Ivan Korcok nyilatkozatait, végül azt a
bejelentését, hogy Magyarország visszavonja az alap létrehozására vonatkozó döntését. Az írásban
felsorakoztatták a szlovák politikusok különböző állásfoglalásait, amelyek a magyar szándék elítélésére
vonatkoztak. Aztán felidézték, hogy 2014-ben egy bukaresti magyar diplomata is hasonló programról beszélt
Erdély vonatkozásában a Krónika napilap hasábjain, amit később Zákonyi Botond bukaresti magyar
nagykövet kategorikusan cáfolt. Az elemzés további részében az átlatszó.hu és a transindex.ro 2013-2015-ös
közös cikksorozatának kivonatát ismertették a magyar állami vállalatok romániai céghálózatáról, ebben
megnevezve azokat a kormányközeli üzletemberek vagy politikusok tulajdonában álló cégeket és a köztük
levő kapcsolatokat, amelyek különböző ingatlanokat vásároltak Erdélyben vagy más típusú tevékenységet
folytatnak. Hozzátették, hogy a magyar állam tulajdonában álló cégek már eddig is vásároltak ingatlanokat,
például a Manevi Zrt. Szatmár, Szilágy és Kolozs megyékben. Végül felvetették, hogy a román politikum
számára ez a probléma nem is létezik, a külügy nem hozza szóba az ügyet a kétoldalú találkozókon, ezért a
LARICS következtetése: Szlovákia határozott és européer, míg Románia gyáván és felelőtlenül hallgat.
Adevarul.ro: Expansiunea economică a Ungariei în Europa Centrală şi de Est. România, cumpărată la
bucată
2021.11.01. (online)
Az Adevarul az MTI alapján ismertette Simicskó István és Keresztes Lóránt nyilatkozatait a székely
autonómia tárgyában. Kiemelték, hogy a KDNP frakcióvezetője szerint az anyaországban élőknek erkölcsi
kötelességük, hogy a diaszpórában és a szórványban élő magyarságot minden tekintetben felkarolják,
boldogulásukat segítsék - éljenek bárhol a világon. A képviselő kiemelte: a székelység olyan történelmi
közösség, amelynek sajátos hagyományai hosszú évszázadok óta gazdagítják a magyar kultúrát. „Székely
testvéreinket különösen a szívünkben hordozzuk, így támogatjuk az ő autonómiaigényüket, amely a
szülőföldjén boldogulni akaró, identitására büszke kisebbség törekvése. Fontos, hogy kulturális téren is
megőrizhessék nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat”. Az autonómia olyan jog az Európai Unióban,
amely megilleti a székelyeket is, s ezt követelni vagy éppen küzdeni érte természetes dolog - hangsúlyozta
Simicskó István. A cikkben Keresztes Lóránt LMP-frakcióvezető szavai 15 VSSZ-Világsajtó-szemle | 2021.11.02.
is helyet kaptak, aki „fontos európai értéknek” nevezte az őshonos nemzeti kisebbségek jogait és az
autonómia biztosítását.
Adevarul.ro: Partidele din Ungaria au marcat Ziua autonomiei secuieşti. Lider politic: „Autonomia este un
drept în UE pe care secuii îl merită”
2021.11.01., Malina Gindu (online)
Az Agerpres hírügynökég az MTI alapján ismertette Simicskó István és Keresztes Lóránt nyilatkozatait
a székely autonómia tárgyában. Kiemelték, hogy a KDNP frakcióvezetője szerint az anyaországban élőknek
erkölcsi kötelességük, hogy a diaszpórában és a szórványban élő magyarságot minden tekintetben
felkarolják, boldogulásukat segítsék - éljenek bárhol a világon. A képviselő kiemelte: a székelység olyan
történelmi közösség, amelynek sajátos hagyományai hosszú évszázadok óta gazdagítják a magyar kultúrát.
„Székely testvéreinket különösen a szívünkben hordozzuk, így támogatjuk az ő autonómiaigényüket, amely a
szülőföldjén boldogulni akaró, identitására büszke kisebbség törekvése. Fontos, hogy kulturális téren is
megőrizhessék nyelvüket, hagyományaikat és szokásaikat”. Az autonómia olyan jog az Európai Unióban,
amely megilleti a székelyeket is, s ezt követelni vagy éppen küzdeni érte természetes dolog - hangsúlyozta
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Simicskó István. A cikkben Keresztes Lóránt LMP-frakcióvezető szavai is helyet kaptak, aki „fontos európai
értéknek” nevezte az őshonos nemzeti kisebbségek jogait és az autonómia biztosítását.
Agerpres: Ungaria: Formaţiuni politice de la putere şi din opoziţie au marcat Ziua
2021.10.30., Szerző: Mihaela Toth (online)
Az Orbán Viktor vezette magyar kormány hatalmas összegeket irányít a szomszédos országokba,
elemzők szerint elsősorban az ezekben az országokban élő, Magyarországon szavazásra jogosult magyar
kisebbség szavazatainak „megvásárlása” céljával – írta a témát részletesebben vizsgáló cikkében az
Euractiv.com. Az Euractiv hozzátette: a határokon túl élő magyarok támogatása az Orbán-kormány
egyértelműen kifejezett célja, ahogy azt többek Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is
megerősítette egy augusztusi nyilatkozatában, és a kormány megkönnyítette, hogy ezen magyarok
állampolgársághoz jussanak. Az alig 10 milliós lakosságú Magyarországon az így választójogot kapott több
százezer határon túli magyar már befolyásolni tudja a magyarországi választások kimenetelét is, annál is
inkább, mert a 2018-as választásokon a 225 ezer külföldről érkezett szavazat 96 százaléka a Fideszt
támogatta – írta az Euractiv. Mindeközben a magyar kormány egyre nagyobb összegeket pumpál külföldre,
elsősorban a Bethlen Gábor Alapkezelőn (BGA) keresztül, ami a hvg.hu összesítése szerint csak 2020-ban 128
milliárd forintot (mintegy 351 millió eurót) fordított úgynevezett nemzetpolitikai célú támogatásokra, a
horvát Jutarnji List napilap egyik munkatársának adatai szerint pedig a BGA 2011 óta mintegy 670 millió
euróval gazdálkodhatott. Az Euractiv szerint ebből több mint 140 millió eurót fordítottak Szlovákiában
megvalósított projektekre, és többezer eurós összegek kötöttek ki magyar nemzetiségű politikusokhoz
köthető szervezetek számláin is. Az idén további Szlovákiába szánt összegek is feltűntek, melyek egy részét a
magyar kormány termőföldvásárlásra kívánta fordítani, de ez a terv hivatalos szlovák ellenállásba ütközött, és
a magyar kormány ennek hatására a terv nyilvánosságra kerülését követően pár nappal magyarázat nélkül
törölte is azt, és Románia is megakadályozott egy hasonló kezdeményezést – írta az Euractiv. A magyar
ellenzék a témával kapcsolatos álláspontját ismertetve a hírportál idézte Márki-Zay Péter ellenzéki
miniszterelnök-jelölt a Transzindex hírportálnak adott nyilatkozatát, melyben arról beszélt, hogy erős kétségei
vannak ugyan afelől, hogy Orbán Viktort őszinte lelkesedés vezeti-e a határon túli magyarok szeretetében, és
nem a politikai haszonszerzés, de kijelentette: nem a határon túlról érkező szavazatok döntik el a magyar
választások kimenetelét. Márki-Zay emellett elmondta: a határon túli magyarok tekintetében az ellenzéken
belül konszenzus van arról, hogy „szerzett jogokat nem veszünk vissza” – írta az Euractiv.
Euractiv.com: Why Orban pumps billions abroad – EURACTIV.com
2021.10.28., Szerző: Michal Hudec, Vlagyiszlav Makszimov (online)
A liberális Denník N Tamás Gáspár Miklós (a cikkben végig Tamás G. M. szerepel a teljes név kiírása
nélkül – a szerk.) filozófussal készített interjút, aki szerint Magyarországon a fiatalok establishment elleni
lázadása zajlik. Az ellenzék új generációja szerinte meg akarja tisztítani a rendszert a korrupciótól, de inkább
káoszra és zűrzavarra számíthatunk – emelte ki a cikk az interjú elején. A magyarok a filozófus és publicista
szerint nem engedik meg a feudális urak visszatérését és Orbán uralkodói modorát súlyos sértésnek tekintik.
A jelenlegi kormány a jövő évi választásokon megtarthatja a hatalmát a kiegyenlítetlen választási rendszer,
valamint az állami és a média apparátus segítségének köszönhetően, amelyek intenzív módon álhíreket
terjesztenek a migrációról és az LMBTQ propagandáról. Most fordul elő azonban először, hogy Orbán nem
lehet biztos a győzelmében. Tamás G. Miklóst nem lepte meg Márki-Zay Péter győzelme az ellenzéki
előválasztáson, mert miután Karácsony Gergely visszalépett a javára, világos volt, hogy győzni fog. A fiatalok
establishment elleni lázadásáról azt mondta, hogy ez egy erős generációs lázadás, amelyre Magyarországon
már harmadszor kerül sor. Először ez a Fidesz volt, ehhez hasonló benyomást keltett később az LMP és a
Momentum, és Márki-Zay ma szintén azokat képviseli, akik úgy érzik, hogy kívül állnak az establishment-en.
Márki-Zay ugyanakkor az interjúalany szerint sok megdöbbentő dolgot mondott. A legsúlyosabb az volt,
amikor Orbán Viktor közeli családtagját homoszexuálisnak nevezte bármiféle bizonyíték nélkül. Ezt akkor sem
kellett volna megtennie, ha lenne rá bizonyítéka, ez elfogadhatatlan. Arra a kérdésre, hogy válhat-e egy új
Orbán Viktor Márki-Zayból, azt felelte, hogy nem. Nem adottak azok a feltételek sem, hogy „egy olyan
szörnyeteggé váljon, mint amilyenné Orbán vált”. Ő ugyanis eredetileg szintén nem volt egy ilyen szörnyeteg,
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elkötelezett liberális demokrata volt. Megértette azonban, hogy csak akkor szerezhet politikai hatalmat, ha
ezeket a politikai attitűdöket nem veszi túl komolyan. Tamás G. M. az ellenzékben nem lát baloldali erőket. A
jobboldal különböző árnyalatait látom – mondta és hozzátette, hogy Gyurcsány Ferenc pártját a
kormánypropaganda baloldalinak nevezi, mert ők az Orbán Viktorral szembeni ellenállás alapján mérik ezt.
Gyurcsány pártja egy markánsan jobboldali párt. Lehet, hogy Gyurcsány szubjektív módon baloldalinak tartja
magát, de annak semmi köze a pártja programjához. Lehet, hogy részben igaz, hogy antirasszisták, de a
migrációról hasonló a véleményük, mint a kormánynak. Az egyesült ellenzék írásban kötelezte magát, hogy
nem bontja le a kerítést a déli határon és ráadásul Gyurcsány pártja nagyon elutasító a határon túli
magyarokkal szemben. Az interjúalany szerint Orbán Viktor azokat az intézményeket helyezte a
mélyállamba, amelyek kényelmetlenségeket okozhatnának neki egy esetleges választási vereség esetén. Ezt
nevezi tévesen a nyilvánosság korrupciónak. Orbán ma különféle álnevek alatt Európa egyik leggazdagabb
embere. Mészáros Lőrinc Orbán Viktor álneve, a vagyona Orbáné – vélte Tamás G. M. és hozzátette, hogy
Orbán azonban elkövetett egy hibát, amit minden zsarnok elkövet, ez pedig az, hogy elvesztette a mértéket.
Ő még mindig egy egyszerű vidéki férfiként prezentálja magát, de beköltözött a Habsburgok palotájába és
úgy él, mint egy király. Ezt pedig a magyarok nem fogják tolerálni, mert sértésnek tekintik. A magyarok
demokratikus tudatossága nagyon elégtelen, ösztönös és elementáris, de még mindig létezik. Az urak
visszatérését a feudalizmusból az emberek akkor sem engedik meg, ha bedőlnek Orbán Viktor
nacionalizmusának. Orbán átlépett egy határt és a magyarok ezt nem fogják tolerálni. Az ellenzék élén MárkiZay Péterrel ugyan nem magas színvonalú, de ezt az érzést képesek megnevezni és nagy támogatással
számolhatnak. El kell ismerni, hogy ebben igazuk van – szögezte le Tamás Gáspár Miklós.
Denník N: Filozof G. M. Tamás: Orbán spravil zásadnú chybu, ktorú mu Maďari neodpustia
2021.10.26., Szerző: Zoltán Szalay (online)
Volodimir Zelenszkij államfő számára nagy problémát jelent az ukrajnai történelmi területek
reintegrációjára irányuló magyarországi stratégia, ami Oroszország elégedettségét váltaná ki – írja a
National Interest magazin cikkében Melinda Haring, az Atlantic Council Eurázsiai Központjának
igazgatóhelyettese. Véleménye szerint Budapest sokat költ a Kárpátalján élő magyarokkal való
újraegyesítésre, többek között ezért jött létre a magyar tannyelvű iskolák hálózata. Emellett a magyar
közösség ellenőrzése alatt tartja a befolyásos magyar nyelvű újságokat, weboldalakat és tévécsatornákat
Nyugat-Ukrajnában, illetve sokan a helyi lakosság körében rendelkeznek magyar útlevéllel. Magyarország
rendszeresen blokkolja Ukrajna további integrációját a NATO-ba, és rendszeresen hangoztatja a nyugatukrajnai nyelvi problémát – közölte Haring. A cikk szerzője úgy véli, hogy a jelenlegi helyzetben Moszkva
örülne, ha "még inkább megnehezíthetné Kijev életét". Így, nem nehéz meghatározni Oroszország szándékait
Kárpátalja vonatkozásában, Moszkva destabilizálni akarja Nyugat-Ukrajnát – fejtette ki véleményét az elemző.
Haring arra a következtetésre jutott, hogy Zelenszkijnek nehéz lesz módot találni arra, hogy együttműködjön
a lázadó Budapesttel és jobban integrálja Kárpátalját.
Ria Novosztyi hírügynökség: NI написалоб "оченьбольшой" проблемеЗеленскогоиз-заРоссии и
Венгрии
2021.10.25. (online)
Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette magyar kormány mintegy 4 millió eurót kíván szlovákiai
templomok felújítására fordítani, de a programba nem vonták be a Szlovákiát, és arról az érintett
kormánytagok is csak a sajtóból értesültek – írta az Euractiv.com. A hírportál szlovákiai tudósítója hozzátette:
nem ez az első eset, hogy Magyarország a pozsonyi kormány hozzájárulása nélkül küld támogatást a
határon túlra, nemrégiben pedig a szlovákiai termőföldvásárlásokat célzó tervezetet csak azután „gondolta
újra” a magyar kormány, hogy Ivan Korcok szlovák külügyminiszter erőteljesen bírálta azt magyar
kollégájával, Szijjártó Péterrel nemrégiben lezajlott találkozóján. A katolikus egyház azonban támogatását
fejezte ki a templomfelújításokra vonatkozó tervekkel kapcsolatban, és méltatták a magyar kormány határon
túli magyar közösségek érdekében tett erőfeszítéseit – írta az Euractiv.
Euractiv.com: Hungarian government will renovate churches in Slovakia without Slovak consent –
EURACTIV.com
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2021.10.20., Szerző: Michal Hudec (online)
A Day.kyiv.ua cikkében Magyarország Kárpátaljával kapcsolatos politikáját elemezte. A szerző
emlékeztetett HennagyijMoszkal, a Kárpátaljai Regionális Államigazgatás ex-vezetőjétől vett interjúra a
magyar-orosz gázmegállapodás kapcsán. A tisztviselő Ukrajnát tartja felelősnek a Magyarországgal
megromlott kapcsolatokért, mondván, Kijev nem adja meg a kárpátaljai magyaroknak mindazt, amit
Budapest kíván. Moszkal bírálta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Dmitro Kuleba külügyminisztert, amiért
megkísérelték megvédeni Ukrajna szuverenitását Kárpátalján, és úgy véli, a konfliktusok elkerülése végett
Magyarországnak mindent meg kellene engedni ebben az ukrán megyében. Különösen az háborította fel,
hogy Ukrajna öt évre megtiltotta a Kárpátaljáért felelős magyar biztos belépését a területére. A szerző szerint
ugyanakkor természetes Ukrajna részéről, hogy kijelentette, nincs szüksége idegen „gauleiter”-re országa
területén. Természetesen előfordulhatnak kölcsönös engedmények az államok közötti kapcsolatokban, de az
ilyen engedményeknek mindig van határa, különösen akkor, ha nem hoznak megnyugvást, hanem még
inkább növelik az egyik fél agresszióját. A hivatalos Kijev állandó engedményei oda vezettek, hogy
Budapesten a jelenlegi hatóságok az ukrajnai Kárpátalja teljes értékű "kurátorainak" tartják magukat, és
nagyon felháborodnak, amikor megpróbálják őket korlátozni ebben a tevékenységükben. A cikk szerzője
példaként említette, hogy korábban a naiv, avagy a Moszkvával kapcsolatban álló ukrán politikusok szemet
hunytak afölött, hogy Moszkva fellépései a Krímen egyetlen célt szolgálnak, a félsziget ukrán státuszának
felülvizsgálatát. Úgy tűnik, jelenleg Moszkal és a hasonló politikusok szintén nem veszik észre, hogy
Magyarország cselekedetei Kárpátalján messze nem ártatlanok, és nem korlátozódnak az ottani magyar
nemzeti kisebbség kulturális pártfogására. De nem szabad megfeledkezni a magyar revansizmusról sem,
valamint arról, hogy bizonyos budapesti politikusok bármi áron megkísérlik felülvizsgálni az első világháború
utáni trianoni békeszerződést, amikor az Osztrák-Magyar Monarchia összeomlása következtében
Magyarország elveszítette a sajátjának tartott területeket. Budapestnek az elégtételszerzés útján szinte
nincsenek esélyei a NATO és az EU tagjaival, Szlovákiával és Romániával szemben, de a „szürke zóna” államai
– Szerbia és Ukrajna – tovább táplálják a magyar reményeket, mivel „gyenge láncszem” benyomását keltik.
Deny: Чи завжди корисна політика поступок?
2021.10.19., Szerző: Igor Loszev (online)
A Pravda Ján Gábor szlovák diplomatával készített interjút, aki a trianoni békeszerződésről írt
könyvet. A diplomata felhívta a figyelmet arra, hogy Szlovákiában kevesen tudatosítják, hogy
Magyarországon „felnőtt egy olyan politikus”, aki kiemelkedik a közép-európai sakktáblán és akinek az ereje
abból is adódik, hogy ismeri a többiek gyenge pontjait, hogy mesterien és főleg hatékonyan valósítja meg a
magyar politikát. Egyúttal az is igaz, hogy ezen politika bizonyos céljai jelentősen gyengítik a szlovák
államiság lényegi attribútumait. Az interjúban elhangzott az is, hogy Ján Gábor szerint nem lehet kizárni
annak a lehetőségét, hogy bizonyos szlovák személyek Orbán Viktor „fizetési listájára” kerültek. Az
interjúalany szerint Orbán Viktor ezen évszázad elejének legbefolyásosabb magyar politikusa. Gábor úgy véli,
hogy a magyar politika a régióban, Szlovákiával szemben is, koncepcionális és folyamatos, amit ráadásul
politikai és nagymértékben társadalmi konszenzus is támogat. Budapest azt teszi amit mond, és fordítva. A
szlovák térfélen semmi ilyen nem lehet megfigyelni. A két állam viselkedésében evidens, hogy míg
Magyarország nagyon figyelmesen kiértékeli a szlovákiai eseményeket és aszerint reagál, a szlovák lépések
azonban mintha egy légüres térben valósulnának meg. A cikk kiemelte, hogy Ján Gábor válaszai személyes
vélemények, amelyek nem tükrözik a szlovák külügyminisztérium hivatalos álláspontját.
Pravda.sk: Ján Gábor: Politika Maďarskaspočíva vrevizionizme
2021.10.15., Szerző: Miroslav Caplovic (online)
A magyar kormány kihátrált a szándék mögül, mely szerint Szlovákia és más közép-európai országok
területén termőföld vásárlását finanszírozná. Ezt formálisan egy független, de valójában közvetlenül a Fidesz
és a kormány által irányított „alapítványon” keresztül szerette volna megtenni. Az Orbán rendszer
korrupciójának mértéke mellett gyakorlatilag bizonyosra vehető, hogy a magyar gazdák terjeszkedésének
köszönhetően a magyar költségvetés pénze kerülőúton ismét a hazai és a szomszédos országokbeli
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„ügyfeleinél” kötöttek volna ki. Orbán befolyásának növekedése a kisebbségi magyarok körében is a várt
következmények között szerepelt. Többek között ezen tervek ellen tiltakozott október 5-én Ivan Korcok
(szlovák külügyminiszter) amikor Pozsonyba látogatott Szijjártó Péter. Most pedig Magyarország bejelentette,
hogy kihátrál a szóban forgó szándék mögül és a Szlovákiával folytatott konzultáció nélkül nem fog ilyen
lépéseket tenni. Erre közvetlenül az után került sor, hogy az ügyről hétfőn Párkányban Eduard Heger is
beszélt Orbánnal. A liberális Denník N szerint ez a szlovák kormány egyértelmű sikere. Ugyanakkor az egész
gyanúsan simán ment és nem valószínű, hogy a magyar miniszterelnök ennyire könnyen lemond annak a
lehetőségéről, hogy növelje a befolyását a szlovák kormány viszonylag rövid ideig tartó nyomásgyakorlása
után. Megfontolandó az a lehetőség is, hogy Andrej Babis csehországi választási veresége után tudatosította
a megváltozott körülményeket.
Denník N: Newsfilter: Kažimír bol najšťastnejší smerák v dejinách, dnes je najvyššie postaveným
obvineným
2021.10.12., Szerző: Denník N (online)
Ivan Korcok, a szlovák diplomácia vezetője közölte, hogy a magyar kormány hatályon kívül helyezte a
szomszédos országokban való termőföld vásárlásáról szóló határozatot. Korcok hozzátette, hogy erről
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter tájékoztatta őt. Korcok a döntést tudomásul vette és annak a
bizonyítékának tartja, hogy elengedhetetlenek a kölcsönös konzultációk és az intenzív párbeszéd mindenről,
amit a két ország a kölcsönös kapcsolatait illetően tesz. A miniszter bízik abban, hogy belátható időn belül
választ kapnak a magyar külgazdasági és külügyminisztertől a többi kérdésre is, amelyek az ingatlanvásárlást
és a magyar kormány Szlovákiában megvalósuló oktatási programjait és a vállalkozók támogatását illetik.
Hospodárske noviny: Orbán ustúpil na podnet Slovenska, Maďarskonebudeskupovaťpôdu u susedov
2021.10.12., Szerző: TASR (online)
A baloldali Pravda véleménycikke szerint Orbán Viktor meglepő módon meghátrált: a magyar
kormány visszavonta azt a jogszabályt, amely alapján a gazdák állami pénzen termőföldet vehettek volna a
környező országokban. A tőkealap létrehozásának szándékára Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) élesen
reagált, ezt követte a Szijjártó Péterrel folytatott egyeztetés, majd hétfőn Eduard Heger (szlovák
miniszterelnök) és Orbán Viktor találkozója. Hivatalosan a jószomszédsági kapcsolatok megőrzéséről van szó,
de mindenekelőtt a magyar fél a román példától tarthatott. Orbán ugyan meghátrált, de a harcot nem adja
fel és más utakat fog keresni, mert itt egy szofisztikáltabb, hosszú távú stratégiáról van szó. Ha a magyar
befektetőknek fokozatosan sikerülne földet vásárolniuk a szomszédos országok vegyes lakosságú területein,
idővel azokat magyar intézményeknek adhatnák el és az adott terület de facto Magyarországé lenne.
Onnantól kezdve nem lenne szükség álmodozni semmilyen autonómiákról és népszavazásokról.
Pravda.sk: Orbánov do čas nýú stup
2021.10.12., Szerző: Igor Danis (online)
A Jutarnji.hr beszámolt a határon túli magyaroknak folyósított magyar állami támogatások ügyéről,
kiemelve, nem titok, hogy Orbán Viktor évek óta igyekszik kiterjeszteni befolyását a szomszédos országokhoz
tartozó területeken is. A lap szerint a magyar állam hatalmas összegeket szán a Magyarországon kívüli
magyarlakta területek támogatására. A magyar Bethlen Gábor Alapon (BGA) keresztül a mintegy 14 ezer
horvátországi magyart is támogatják. A határon túli magyarokat összesen immáron mintegy 670 millió
euróval támogatták. A magyar kisebbség korábbi képviselője, Juhász Sándor által választási csalással vádolt
Jankovics Róbert képviselővé választása óta felgyorsult a magyar állami eszközök horvátországi magyar
kisebbséghez áramlása és összesen már mintegy 11 millió eurót kaptak, felújítva belőle több a kisebbséghez
tartozó épületet. Az alap segít a fiatal családoknak a családi házak vásárlásában, illetve ösztöndíjakat
osztanak a magyar nyelvű iskolába járatott diákoknak. Jankovics a helyzetet a horvátországihoz hasonlította,
ahol a HDZ kormányzása idején jobban segítik a boszniai és hercegovinai horvátokat, s hozzátette, a magyar
támogatások ügye nem fenyegeti Horvátországot. Jankovics kiemelte, hogy a magyarországi horvátok is
komoly támogatást, évi 7-8 millió eurót kapnak. Jankovics politikai ellenfelei ugyanakkor hevesen támadják a
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kisebbségi képviselőt és sérelmezik, hogy csak Zoran Milanovic államfő szólalt fel ellene némileg, a magyar
állami eszközök érkezését ugyanakkor ők is üdvözlik.
Jutarnji list: Masovno kupuju zemljišta, troše milijune, a lokalci se pitaju: što oni zapravo žele?
2021.10.09., Szerző: Nikola Patkovic (online)
A Magyarország által szervezett, szlovákiai mezőgazdasági földterület és ingatlanok vásárlása egy
keserű és rossz tapasztalat. Nem így képzelték el a V4 gondolatának szerzői az együttműködést a középeurópai térségben. Mindenben keresd a bizniszt, de itt – ellentétben a dán gazdákkal – puszta provokációról,
politikáról és olyan veszélyes tüzek fellobbantásáról van szó, amiről meg voltunk győződve, hogy már
kialudtak. A legrosszabb, ami történhet, ha hagyjuk, hogy belerángassanak minket minden magyar dologgal
szembeni nagyobb ellenszenvbe, tehát a magyar nemzetiségű állampolgárainkkal szembenibe is. Naponta
százszor el kell ismételte a nemzeti érzésekkel és a kereszténységgel visszaélő Orbán politikájával való egyet
nem értést és ezerszer hozzá kell tenni, hogy ez nem jelenheti a gyűlölet ékét két gazdag közös múlttal
rendelkező szomszédos nemzet között. A szlovák diplomácia vezetőjének feladata, hogy megfelelő legyen a
szóhasználata és egyúttal pontosan tudtul adja, hogy egy szuverén és magabiztos államot képvisel – írta az
Aktuality.sk a hét fontos eseményeit összefoglaló cikkében.
Aktuality.sk: Týždeň v kocke Ľuba Jaška: Vrcholí vládna neschopnosť
2021.10.08., Szerző: Lubomír Jasko (online)
A szlovák külügyminisztérium kritikával illette a magyar kormány azon döntését, hogy magántőkealapot hoz létre az ottani szántóföldek megvétele végett. Pozsony szerint ez a lépés megalapozza "a
nemzetközi terjeszkedést a hazai mezőgazdasági területeken". A szlovák kormány aggodalmáról Ivan
Korcsok szlovák külügyminiszter a Szijjártó Péterrel tartott találkozón számolt be. Pozsony arra kérte
Magyarországot, hogy csak közös megegyezés után dolgozza ki, vagy valósítsa meg a Szlovákiára vonatkozó
kormányzati programokat. Jan Vlchan szlovák mezőgazdasági miniszter is bírálta a magyar projektet. A
tárcavezető hozzátette, reméli, hogy Magyarország is visszatér ahhoz a diplomáciai gyakorlathoz, hogy
minden, határon átnyúló támogatást csak annak az államnak a tudásával és beleegyezésével fogja nyújtani,
amelynek területére a segély érkezik. Szijjártó, akit Orbán Viktor miniszterelnök bízott meg az adás-vétel
feltételeinek előkészítésével, diplomatikusan reagált a kritikára, hangsúlyozva, hogy informálni fogja a másik
felet minden elképzelhető lehetőségről. Magyarország kész oly módon nyújtani támogatást, hogy az hasznos
legyen a magyarországi szlovákoknak, valamint a szlovákiai magyaroknak is.
Korrespondent:
СловакияобеспокоенапланомВенгриискупатьпахотнуюземлюсоседнихстран
Korrespondent.net
2021.10.07., Szerző: Jelena Kacsurovszkaja (online)
Szlovákiát komoly aggodalommal tölti el Orbán Viktor kormányának terve. Elhatározta ugyanis, hogy
óriási mennyiségű pénzeket különít el szántóföld megvásárlására Közép- és Kelet-Európa országaiban. Ez azt
jelentené, hogy állami forrásból a magyarországi gazdálkodóknak lehetőségük lenne termékeny földet
vásárolniuk Szlovákiában is. Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel
tartott pozsonyi találkozóján tudtuk adta Szlovákia rosszallását. „Arra kértük Magyarországot, hogy a
kormányzati programjait, amelyek hatással vannak Szlovákiára vagy a területén valósulnak meg, a kölcsönös
megállapodás és jóváhagyás után valósítsa meg” – hangsúlyozta Korcok a Szijjártóval tartott közös
sajtótájékoztatón. Világosan jelezte, hogy nem tetszik neki, ha a Szlovákiában folytatott bizonyos magyar
tevékenységekről a médiából szerez tudomást és nem hivatalos úton. Ezzel kapcsolatban rámutatott a
szlovák termőföld vásárlásának szándékára is. Szijjártó Korcok aggályait diplomatikusan kommentálta:
„Tájékoztatni fogunk minden lehetséges csatornán keresztül, érdekünkben áll, hogy a két ország közötti
kapcsolatokat megszilárdítsuk. Készen állunk arra, hogy a támogatást oly módon valósítsuk meg, ami
kedvező a magyarországi szlovákok és a szlovákiai magyarok számára is”.
spravy.pravda.sk: Orbán sa rozťahuje. Chce skupovať slovenskú pôdu
2021.10.06., Szerző: Miroslav Caplovic, Jozef Sedlák (online)
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A Pravda Peter Weiss-szel, Szlovákia 2009-2013 közötti magyarországi nagykövetével készített egy
rövid interjút. Weiss elmondta, hogy a magyar kormány 2017. július 25.-én támogatta a „Felvidék” gazdasági
fejlesztésének stratégiáját és erre a célra a 2017-es évre átszámítva 13 millió eurót különített el. A magyar fél
arról biztosította a szlovákot, hogy a támogatások Magyarország szomszédos országokkal való gazdasági
együttműködésének megerősítésére irányulnak, elhallgatta és elhallgatja azonban azt a tényt, hogy etnikai
elven nyújtja azokat. A szlovák diplomáciát jogosan zavarja, hogy Magyarország Dél-Szlovákia gazdasági, és
ezáltal a politikai viszonyainak a megváltoztatására törekszik. Weiss szerint az lényegében egy veszélyes és
kockázatos politika. Azok, akik ezt Magyarországon, vagy Szlovákiában magyar nemzetiségű szlovák
állampolgárokként szorgalmazzák, vélhetően a második világháború utáni status quo fokozatos eróziójára
hagyatkoznak. Természetesen az EU-n belüli szabad tőke mozgás alapelvével való visszaélés is megvalósul,
ezért jó, hogy a szlovák diplomáciai tárca tudatta a partnerével a fenntartásainkat – közölte Weiss.
spravy.pravda.sk: Weiss: Maďarsko sa usiluje pretvoriť ekonomické, a tým aj politické pomery na južnom
Slovensku
2021.10.06., Szerző: Miroslav Caplovic (online)
Szijjártó Péter magyar külügyminiszter a Benes dekrétumokról azt mondta, hogy néha megtörténik,
hogy a nemzetek egymással homlokegyenest ellenkező módon értelmezik ugyanazt a történelmi eseményt.
„El kell fogadnunk, hogy az, ami számunkra tragédia, az a másik számára jó hír lehet” – mondta Szijjártó és
hozzátette, hogy „világos, hogy ami a kollektív bűnösség elvét illeti, az számunkra teljes mértékben
elfogadhatatlan. Ez az elv a történelem legsötétebb korszakára emlékeztet”. A magyar külügyminiszter
közölte, hogy a Benes dekrétumok kollektív bűnösségről szóló része Szlovákiában jelenleg nem rendelkezik
joghatással. „Ez a mi közös értelmezésünk a történelemnek erről a szakaszáról” – hangsúlyozta. Ivan Korcok
(szlovák külügyminiszter) a téma kapcsán közölte, hogy a történelem megváltoztathatatlan. „A szlovák
parlament 2007-ben nyilatkozatot fogadott el a Benes dekrétumok változatlanságáról és egyúttal elítélte a
kollektív bűnösség elvét” – közölte a szlovák diplomácia vezetője. A szlovákiai magyar kisebbséget képviselő
új, egységes politikai párt, a Szövetség elnöke, Forró Krisztián Edvard Benes háború utáni dekrétumainak
megváltoztatását követeli.
Novinky.cz: Šéf maďarské diplomacie k Benešovým dekretům: Kolektivní vina je tragédie
2021.10.05., Szerző: Ivan Vilcek (online)
A Pozsony és Budapest között lezajlott több diplomáciai konfliktus után – amelyek a kettős
állampolgárság témájával és a magyar közjogi méltóságok szlovákiai látogatásával voltak kapcsolatosak –
Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter) meghívta Pozsonyba tárgyalni a magyar kollégáját. Korcok javaslatot
tett arra, hogy megnyissák azokat a témákat is, amelyek az elmúlt években nem képezték a szlovák-magyar
konzultációk tárgyát, de kérdéseket vetnek fel a kölcsönös kapcsolatokban. A szlovák diplomácia vezetője
Szijjártó Péternek egy olyan öt pontból álló dokumentumot adott át, amivel a szlovák fél foglalkozni szeretne.
Korcok javaslatot tett arra, hogy a miniszterek rendszeresen bilaterális egyeztetések keretén belül legalább
évente kétszer találkozzanak. Pozsony azt kéri Budapesttől, hogy azon kormányzati tevékenységek esetében,
amelyek hatással vannak Szlovákiára, vagy közvetlenül ott zajlanak, a magyar kormány a szlovák kabinettel
való konzultáció és kölcsönös megállapodás után cselekedjen. Korcok a magyar féllel beszélni akar az
oktatásnak és a kultúrának nyújtott támogatásról is. A szlovák miniszter szerint ezen a területen létezik egy
2004-es megállapodás, amitől azonban a magyar fél eltér. A pontok között szerepel Budapest DélSzlovákiába irányuló gazdasági támogatása is. Szijjártó Korcok szerint egyetértett azzal, hogy ezeket a
támogatásokat konszenzus alapján és olyan feltételekkel fogják nyújtani, amelyekben kölcsönösen
megállapodnak. Szijjártó a közös sajtótájékoztatón Korcok javaslataira reagálva közölte, hogy eleget akarnak
tenni a szlovák fél kéréseinek. „Soha sem utasítom el a meghívásokat Pozsonyba” – mondta a magyar
miniszter a kollégájának a rendszeres találkozók javaslatára. Szijjártó rámutatott a közös gazdasági
projektekre és kiemelte, hogy a magyar kormány október végére befejezi a Miskolc és a Kassa közötti
autópálya projektjét. Magyarország így tulajdonképpen összekötötte autópályával Pozsonyt és Kassát, amire
a szlovák kormányok hosszú évekig sikertelenül törekedtek. Szijjártó a Korcokkal tartott találkozó előtt
találkozott az egyesült magyar párt, a Szövetség képviselőivel is, a magyar nagykövetség épületében. A
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magyar miniszter tájékoztatása szerint a kormánya folytatja nem csak a gazdasági támogatás programját,
hanem a templomfelújítási programot is Szlovákiában. Szijjártó üdvözölte a magyar pártok egyesülését és
kijelentette, hogy a magyar kormány együtt akar működni a Szövetséggel.
Denník N: Korčok otvoril citlivé slovensko-maďarské témy. S Budapešťou chce riešiť dotácie a nákupy na
Slovensku i históriu
2021.10.05., Szerző: Zoltán Szalay (online)
A Fidesz átlépte annak a határát, hogy mi a megengedhető, Ivan Korcok (szlovák külügyminiszter)
pedig ezt a tudtára adta – írta véleménycikkében a liberális Denník N. Orbán Viktor egy magyar nacionalista,
Robert Fico egy szlovák nacionalista. Ennek ellenére a párhuzamos kormányzásuk alatt a két ország közötti
kapcsolatok csaknem idillikusak voltak. Vagy pontosabban mondva: a problémákról inkább hallgattak. Ezzel
szemben Ivan Korcok diplomata és egy európai típusú liberális. Éppen ő az, aki megmutatja a magyar félnek,
hogy meddig mehet el, ha fontosak neki a jó kapcsolatok. Az valószínű volt, hogy a Korcok által vezetett
külügyminisztérium Orbánnal, a demokrácia korrupt ellenségével szemben sokkal asszertívabb lesz. A szerző
szerint hiba, hogy ez nem nyilvánult meg az olyan témáknál is, mint a más szexuális orientációjú személyek
ellen irányuló botrányos magyar törvény. Korcok egy barátságosan megfogalmazott levélben tiltakozott az
Orbán-kormány valóban elfogadhatatlan gyakorlata ellen: például több száz milliót eurót fektet
mezőgazdasági földterület megvásárlásába a szomszédos országokban, Korcok szerint ez ellentétes az
államközi szerződéssel is. Természetesen, óvatosnak kell lenni, mivel az utolsó dolog amire szükségünk van,
az a Magyarországgal folytatott viták, amelyek a helyi magyar kisebbségen keresztül elkerülhetetlenül
átgyűrűznének a szlovák belpolitikába is. Vannak azonban olyan pillanatok, amikor egy szuverén országnak
meg kell szólalnia és Korcoknak ebben az ügyben igaza van.
Denník N: Na takéto Slovensko nebol Orbán za Fica zvyknutý
2021.10.05., Szerző: Roman Pataj (online)
Ha a szlovák kormány néhány százmillió eurót biztosítana a földművesei számára, hogy a környező
országokban szántóföldet vásároljanak, akkor abból botrány lenne belföldön és külföldön is. A
szomszédokkal való jó kapcsolatokat nem úgy ápolják, mint ahogyan azt Orbán Viktor kormánya teszi. Mit
akar valójában elérni azzal, hogy az állam pénzéből 400 millió eurót akar adni az ottani gazdáknak, hogy
termőföldet szerezzenek szlovák területen? Orbán szemei előtt egy olyan térkép van, amelyen Szlovákia még
mindig Felvidékként szerepel? Érhető, hogy Szlovákia Orbán terveire aggodalommal reagál. Egyébként
Magyarország már kijelöli a szlovák terület bizonyos részeit. Templomokat újít fel saját pénzből Szlovákiában
(természetesen csak ott, ahol a magyar kisebbség él). Budapest épületeket is vett Kassán, állítólag
diplomáciai célra, de van ebben egy bökkenő: egy állam egy másik országban a jövőbeli külképviseleti
hivatala számára csak annak a beleegyezésével tehet szert ingatlanra. Érdekes lesz figyelemmel követni, hogy
mit gondol erről Magyarországon az ellenzék. Csendben egyetért vajon a politikai versenytársuk gyanús
szándékaival? Vagy megszólal, hogy zavarja a hazai gazdák kárára a külföldi agrárbiznisznek szánt hatalmas
pénzmennyiség? A következő nem szívesen látott dolog Magyarország arra irányuló törekvése, hogy
befolyásolja a szlovák állampolgársági törvényt. Orbán játszmája átlátszó: új szavazókat keres magának
Szlovákiában. A jövő évi magyarországi választások szorosak lehetnek. A Fidesz vezetőjének a „politikai
nyakát” a szlovákiai magyarok szavazatai menthetik meg. „Szlovákia nem Felvidék, el a kezekkel Orbán úr!” –
szólított fel a cikk végén a szerző.
Pravda.sk: Pán Orbán, rukyprečod Slovenska!
2021.10.05., Szerző: Miroslav Caplovic (online)
A szlovák-magyar kapcsolatok az elmúlt időszakban több problémával is küzdenek. Ezek főleg
különböző dél-szlovákiai projektek magyar kormány általi finanszírozásával függenek össze, amelyek úgy
történnek, hogy a szlovák hatóságoknak nincs felettük ellenőrzésük. Több média, beleértve a SME-t is, már
korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy az Orbán-kormány Szlovákiában különféle alapítványokon keresztül
a szimpatizánsait finanszírozza. Erről és más problémákról is tárgyalt ma Pozsonyban Ivan Korcok (szlovák
külügyminiszter) és Szijjártó Péter. A két miniszter barátságosnak tűnt, keresztnevükön szólították egymást,
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de főleg Korcok a vitás kérdésekről is beszélt. Korcokot már hosszú ideje zavarja, hogy a magyar kormány
állítólag alapítványokon keresztül projekteket finanszíroz Dél-Szlovákiában. Azt is kérte Magyarországtól,
hogy tájékoztassa Szlovákiát „azokról a törvényekről, amelyek Szlovákiára is hatással vannak”. Szijjártó
Pozsonyban találkozott az újonnan létrejött egységes magyar párt, a Szövetség képviselőivel is. Annak
elnöke Forró Krisztián kijelentette, hogy a Benes dekrétumok kérdésével is akar foglalkozni. A magyar
külügyminiszter nem akart beszélni a dekrétumok megnyitásáról, de elutasította a kollektív bűnösség elvét.
SME: Korčok: Maďarsko by malosvojeaktivity na Slovenskuvopredkonzultovať - SME
2021.10.05., Szerző: SITA (online)
Az Adevarul Klaus Iohannis Magyarországgal kapcsolatos nyilatkozatáról számolt be, kiemelve, hogy
az államfő leszögezte: „nem loptunk senkitől semmit, az önrendelkezésünkhöz fűződő jogunkról volt szó,
Erdély így lett Románia része”. Iohannis erről az Aachenben rendezett fórumon beszélt, amelyet követően
ünnepélyes ceremónián átnyújtották neki a Nemzetközi Károly-díjat. A román államfő ahhoz hasonlította a
helyzetet, mint amikor egy családi összejövetelen egy második, harmadik fokú unokatestvér „ötpercenként
belelép az agyagedénybe”. „Persze nem dobjuk ki, mert rokon, megpróbáljuk nevelni, megnyugtatni,
integrálni, ez a recept. Én nem támogatom az eltávolítást, a szervezetből való kizárást, az ilyen büntetések
nem hozzák meg a várt eredményt. Ezeknek az embereknek roppant egyértelműen meg kell mondanunk,
melyek az elvárások, és folytatnunk kell a folyamatot” – tette hozzá Iohannis, hasonlatával és hosszú
eszmefuttatásával valószínűleg Magyarországnak az Európai Unióból való esetleges kizárására utalva.
Iohannis arról is beszélt, hogy őt is idegesítik a Trianonról szóló kijelentések. „Pontosan tudom, hogy a mi
szomszédunkról van szó. Én vagyok az államfő, Erdélyből származom, mi népszavazáson döntöttünk arról,
hogy Romániához szeretnénk csatlakozni. Nem loptunk senkitől semmit, az önrendelkezésünkhöz fűződő
jogunkról volt szó, Erdély így lett Románia része. Visszamenőleg senki nem akarja megkérdőjelezni ezeket a
történelmi folyamatokat. Lehet, hogy néhány populista ezt teszi, de populisták léteznek Európában, és csak
az eredmények felmutatásával lehet őket legyőzni” – jelentette ki Klaus Iohannis a megbeszélésen. A cikkben
megemlítették, hogy Áder János köztársasági elnöknek a Krími Platform elnevezésű, augusztusban tartott
rendezvénysorozatot megnyitó csúcsértekezleten elhangzott beszédére reagáltat a román elnök, amelyben
magyar kollégája párhuzamot vont a Trianon traumája és a Krím annektálása között.
Adevărul.ro: Iohannis, desprepoziţiaUngarieiprivindTransilvania: „Noi am decis prinvotpopularsăaderăm la
România, nu am furat nimic de la nimeni”
2021.10.03., Szerző: Maria Ţaga (online)
A Gazprom pénteken leállította a Magyarországra az ukrán területen keresztül érkező gázellátást.
Erre a Moszkva és Budapest közötti – az elkövetkező 15 évre szóló – szerződés aláírása után került sor: a gáz
a közép-európai országba Szerbián és Ausztrián keresztül fog érkezni. Ukrajna tiltakozik, az ottani média
hátba szúrásról és gázháborúról beszél. Míg Szijjártó Péter magyar külügyminiszter az ukrán kritikát
megengedhetetlen belügyekbe való beavatkozásnak nevezte, Kijev azt állítja, hogy az orosz-magyar
megállapodás veszélyezteti az ország biztonságát. Szijjártó egyúttal felszólította az Európai Bizottságot, hogy
vizsgálja meg, a gázmegállapodás nem ellentétes-e az EU energetikai jogszabályaival. „Az ukrán
tiltakozásokat nem vehetem figyelembe. A magyar választók felé tartozom felelősséggel” – jelentette ki
pénteken Orbán Viktor magyar miniszterelnök. A magyar kormányfő hosszú ideje Ukrajna kritikusaként lép
fel és az Európai Unióban az Oroszországgal való legszorosabb együttműködést támogató politikusok közé
tartozik. Korábban a nyelvtörvény miatt kritizálta Kijevet, amely állítólag diszkriminálja a magyar etnikai
kisebbséget. A magyar miniszterelnök azt sem akarta, hogy szigorú gazdasági szankciókat vessenek ki
Oroszországra és miután fény derült az orosz ügynökök Vrbetice-i robbantásokban való részvételére,
blokkolta a V4 miniszterelnökeinek nagyon kritikus közleményét. Most a magyar kormány azzal védekezik,
hogy a bizonytalan téli időszak elején, amikor Európa-szerte nőnek az energia árak, elsősorban elegendő és
rendszeres gáz ellátást kell biztosítania Magyarországra.
zpravy.aktualne.cz: Plynová válka a nůž v zádech. Ukrajina se bouří proti Orbánově dohodě s Putinem
2021.10.02., Szerző: Martin Novák (online)
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Az Rtvslo.si Orbán Viktort idézte, aki elmondta, a gázbeszerzéssel a magyarokat és nem az ukránokat
támogatja, ezért nem érdeklik az ukrán fél részéről a Gazprommal tizenöt évre megkötött szerződéssel
kapcsolatosan megfogalmazott kritikák. Az új magyar-orosz megállapodás értelmében Magyarország többé
nem Ukrajnán keresztül kapja a földgázt, hanem a Szerbia felől az országba érkező Balkáni Áramlat
gázvezetéken. Magyarország az ígért 4,5 milliárd köbméternyi orosz gázból 3,5-öt Ausztrián, egyet Szerbián
keresztül fog megkapni. Orbán elmondta, tiszteli az ukránokat és sok sikert kíván nekik, ám visszautasította
Kijev Magyarország és a Gazprom között megkötött szerződéssel kapcsolatos kritikáit. Orbán szerint maga
csak a magyar választópolgároknak tartozik felelősséggel, akiknek az orosz féllel kötött új megállapodás
nélkül jóval többet kellene fizetniük. A szlovén lap kiemelte, hogy a magyar-ukrán államközi viszony az
ukrajnai magyar kisebbség iskolai nyelvhasználatának korlátozása miatt ezt megelőzően is feszült volt.
Rtvslo.si: Orban: Pri dobavah plina zagovarjam Madžare, in ne Ukrajincev
2021.10.01., Szerző: G. V. (online)
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