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ÖSSZEFOGLALÓK
Az Evenimentul Zilei román nyelven közölte az MTI Szijjártó Péter csütörtöki online sajtótájékoztatójáról
készült anyagát, a címben kiemelve, hogy „Kárpátaljának a továbbiakban is sikertörténetnek kell lennie”. A cikkben
kitértek rá, hogy „Magyarország tovább dolgozik azért, hogy a kárpátaljai magyarok helyzete megoldódjon, a
nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatáshoz való hozzáférés kérdése rendeződjön" – mondta Szijjártó Péter
külgazdasági és külügyminiszter csütörtöki online sajtótájékoztatóján. Kiemelte: Magyarország és Ukrajna egyetért,
hogy Kárpátaljának sikertörténetnek kell lennie mindkét ország szempontjából, és ez az egyetértés reményt ad,
hogy a nehéz kérdéseket is meg tudják oldani. A külügyminiszter hangsúlyozta: Magyarország ugyanakkor addig
nem adja fel a NATO-Ukrajna bizottság üléseinek blokkolását, amíg nem találnak megoldást a magyar közösség
jogainak érvényesülésére. Elmondta: remény van arra, hogy az ukrán közigazgatási reform keretben Beregszásznál
olyan járás jöhet létre, amelyben magyarok alkotják a többséget, „reméljük, hogy az ezzel kapcsolatos félelmeket
Ukrajnában le lehet győzni”. Közölte: ukrán partnerével hosszasan beszéltek a koronavírusról, ebben a kérdésben is
egymásra van utalva a két szomszédos ország. Ukrajna is szigorítja a határőrizetet, hétvégétől már csak autóval és
gyalogosan lehet átlépni a határt, busszal és vonattal már nem – tette hozzá. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy
számba vették a gazdasági együttműködés fejlesztésének lehetőségeit. A Magyarország által korábban kárpátaljai
infrastrukturális fejlesztésre felajánlott 50 millió eurónyi kötöttsegély-hitel érvényességét még egy évvel
meghosszabbítják, hogy a mostani nehéz helyzet után dönthessenek a fejlesztésekről – közölte. Hozzátette:
előrehaladást értek el egy új határátkelőhely megnyitásának ügyében is Nagyhódos és Nagypalád
között. Záhonynál felújítják a hidat, az M3-as autópályát pedig elviszik a határig, és van készség arra, hogy a másik
oldalon is megépítik a forgalmi kapcsolatot – ismertette. A határmenti együttműködési vegyes bizottságot pedig a
koronavírus-helyzet rendeződése után összehívják – fűzte hozzá.

Evenimentul Zilei: MAGYAR NEMZET: Péter Szijjártó – Transcarpatia trebuie să înregistreze performanţe bune
în continuare
2020. március 27., Iulia Vladescu (online)

A COVID-19 lelassította az országok külpolitikai aktivitását. Az új típusú koronavírus következtében
módosultak Kijev és Budapest tervei az ukrán-magyar kapcsolatok konfliktusának megoldását illetően. Az ukrán
oktatási törvény hetedik cikkelye miatt elkezdődött konfrontáció nem csak a kétoldalú kapcsolatokat
érinti. Jelentősen befolyásolja Ukrajna és a NATO közötti együttműködést is: Magyarország továbbra is blokkolja az
Ukrajna – NATO Bizottság (KUN) magas szintű üléseit. Szijjártó Peter magyar külügyminiszter arról tett bejelentést,
hogy Budapest számára a kárpátaljai etnikai magyarok fontosabbak, mint bármely geopolitikai kérdés. Egy
hónappal ezelőtt, Szijjártó ukrajnai látogatása során, az ukrán és a magyar diplomaták megállapodtak arról, hogy
márciusban Budapesten kerül sor az ukrán-magyar kormányközi gazdasági együttműködési bizottság ülésére. A
koronavírus-világjárvány és a két ország kormánya által alkalmazott védőintézkedések miatt az ukrán delegáció
nem látogatott el a magyar fővárosba. Ehelyett a külügyminiszterek videokonferencia útján folytattak tárgyalásokat.
A magyar miniszter megjegyezte, hogy az ilyen formátum „korlátozott lehetőségeket kínál a bonyolult és érzékeny
kérdések megvitatására”. A világjárvánnyal kapcsolatos helyzet miatt nem meglepő, hogy a koronavírus témája
dominált a videóbeszélgetés során. Az ukrán külügyminisztérium közleménye szerint a miniszterek megállapodtak
a két ország közötti egészségügyi együttműködésről szóló szerződés mihamarabbi aláírásáról. A tárgyalások
eredményei nem bizonyultak váratlannak. Kijevben nem számítottak arra, hogy valamiféle kompromisszum fog
születni: sem a magyarok, sem az ukránok nem álltak elő olyan új ötlettel, amely valamit is megváltoztatna. Mind az
ukrán, mind a magyar fél számára maga a tárgyalás megvalósulásának ténye volt fontos, az előrehaladás
demonstrálása. És a videokonferencia bebizonyította: a nézeteltérések ellenére Kijev és Budapest, még ha
nehézségek árán is, de képesek megoldani a problémás kérdéseket. Ezek a kérdések vagy a pandémia leküzdésére
irányuló közös erőfeszítésekkel vagy a határokon átnyúló együttműködés továbbfejlesztésével kapcsolatosak az
infrastrukturális projektek megvalósítása során. A kétoldalú kapcsolatokban vannak más problémák is. Például:
magyar útlevelek kiadása a kárpátaljai lakosok számára, „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ magyar
alapítvány pénzügyi tevékenysége, a magyar állami szimbólumok használata az ukrán nyilvános szférában stb. E
kérdések megoldása azzal függ össze, hogy miként oldják meg az ukrán oktatási törvény és a kárpátaljai magyarok
ukrán társadalomba való beilleszkedése során felmerült problémákat. A lap által megkérdezett szakértők szerint az
oktatási törvény kapcsán végül meg fogják találni a kompromisszumos megoldást. Ugyanis Budapest gyakori
kemény bejelentései ellenére, kész enyhíteni álláspontján.

Zerkalo Nyegyeli: Видеодипломатия

2020. március 27., Vlagyimir Kravcsenko (online)
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Az Adevărul „A magyar külügyminiszter a járványhelyzet kellős közepén nyilvános rendezvényt szervez
Kolozsváron és azzal vádolja Bukarestet, hogy blokkolja a határt” címmel közölt cikket. Hangsúlyozták, hogy Szijjártó
Péter március 20-án Kolozsváron tett látogatást, megszegve a román hatóságok nyilvános rendezvényekre
vonatkozó előírásait. Ezt követően – írták a Krónika napilap cikkére hivatkozva – Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel
közösen tartott sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy Románia a hibás a határon kialakult sorokért, mert
gördülékenyebbé kellene tennie a határátlépést. A magyar külügyminiszter a román-magyar határon naponta
ingázó munkavállalók problémájára is megoldást sürgetett – tették hozzá. A cikkben leszögezték, hogy Szijjártó
Péter álláspontja „bizarr”, mivel éppen Magyarország zárta le a határt egyoldalúan március 17-én, megakasztva
ezzel az áruforgalmat is. Arról is írtak, hogy akkor tett látogatást a magyar tárcavezető Romániában, amikor „a
magyar kormány több mint 40 tagját tesztelték koronavírusra, mert előzőleg találkoztak Abdelkader Amara
marokkói miniszterrel”. Ezt követően a cikk szóról szóra ismertette a román külügyminisztérium Adevarulnak
küldött válaszát, amelyben a tárca arról írt, hogy a kolozsvári látogatásról kapott előzetes tájékoztatás során
semmilyen járvánnyal kapcsolatos kockázatról nem volt szó. Bogdan Aurescu többször beszélt magyar kollégájával
a határok lezárása okozta helyzetről és megoldást sürgetett a problémára – írták.

Adevărul: În plină criză epidemiologică, ministrul ungar al Afacerilor Externe face adunări publice la Cluj şi
acuză Bucureştiul că a blocat graniţa
2020. március 26., Ciprian Plaiasu (online)

2018. február 4-én Ungváron ismeretlen tettesek felgyújtották a Magyar Kultúra Házát , ami tovább fokozta
a Budapest és Kijev kapcsolatában uralkodó feszültségeket, miután az ukrán parlament 2017-ben törvényjavaslatot
fogadott el, amelynek értelmében a kárpátaljai iskolákban korlátozták a magyar nyelvű oktatást. A kulturális
intézmény felgyújtása kapcsán a magyar fél az ukrán nacionalistákat nevezte meg felelősnek. Az elkövetőket végül
Krakkóban kapták el. A három lengyel állampolgár olyan sok terhelő bizonyítékot hagyott maga után, hogy az ukrán
Biztonsági Szolgálatnak nem okozott különösebb gondot az előkerítésük. Egyikük, Michał Prokowicz beismerte,
hogy Manuel Oschenreiter német újságíró megbízásából járt el. A bűncselekmény elkövetésének pillanatában
Oschenreiter Markus Frohnmaier tanácsadója volt, aki az Alternatíva Németországért képviselője, egyben Alexander
Dugin barátja és olyan orosz médiumok állandó kommentátora, mint a Russia Today vagy a Szputnyik. Oschenreiter
tagadta, hogy bármi köze lenne az elkövetőkhöz.

Sieci: Kto polskimi rękoma zorganizował prowokację wymierzoną w stosunki ukraińsko-węgierskie?
2020. március 26., Grzegorz Górny (online)

Az Adevărul Szijjártó Péter és Kelemen Hunor kolozsvári megbeszéléséről számolt be, kiemelve, hogy a
tárgyalások legfőbb témája a Románia és Magyarország között naponta ingázó munkavállalók helyzete volt. A
cikkben Kelemen Hunor nyilatkozatát idézték: „pénteken Kolozsváron tárgyaltunk Szijjártó Péterrel, Magyarország
külgazdasági és külügyminiszterével. Köszönöm, hogy eljött, és nem mondta le a járványügyi helyzetre való
tekintettel a már nagyon régen beütemezett találkozónkat. A miniszter úrnak elmondtam, hogy a határ menti
övezetben vannak olyanok, akik életvitelszerűen, a munkájuk miatt napi szinten ingáznak Románia és Magyarország
között. Az ő egzisztenciájukra való tekintettel arra kértem Magyarország külgazdasági és külügyminiszterét, hogy a
magyar állam akadálymentesítse a határátkelését ezen emberek számára. A gazdaságélénkítő programról is
beszéltünk Szijjártó Péterrel. Ez kiváló eredményeket produkált az elmúlt években Erdélyben. Amennyiben a
magyar költségvetés teherbíró képessége megengedi, folytatni fogjuk a programot a Partiumban az év második
felében”. Az írásban ezt követően Szijjártó Péter nyilatkozatát is idézték, aki kifejtette, hogy az elmúlt napokban
Románia külügyminiszterének vagy budapesti nagykövetének nem volt olyan kérése, amelyet Magyarország ne
teljesített volna, és igyekeznek ezután is segíteni. Hozzátette: a kormány lehetővé tette a hazatérő román
állampolgároknak, hogy a kijelölt útvonalon átjussanak Magyarországon. Azt kérték a román hatóságoktól, hogy ez
semmiképp ne járjon a Magyarország területén kialakuló tumultussal, közlekedési dugóval. „Az éjszaka során 15-20
kilométeres sorok alakultak ki Magyarország és Románia határán a román határőrök eljárásai miatt. Arra kértük a
román hatóságokat, hogy úgy alakítsák át a saját eljárásaikat, hogy a Nyugat-Európából hazatérő román
állampolgárok ne Magyarországon torlódjanak fel” – jelentette ki a miniszter.

Adevărul: Kelemen Hunor, întâlnire cu ministrul de Externe maghiar: Sunt persoane care fac naveta zilnic între
România şi Ungaria. Muncesc în localităţile din ţara vecină
2020. március 20., Sebastian Zachmann (online)

Az Adevărul arról közölt cikket, hogy Szijjártó Péter figyelmen kívül hagyta a WHO figyelmeztetéseit és az
általános utazási korlátozásokat, továbbá a közegészségügyi normákkal is szembement, amikor kíséretével együtt
pénteken Kolozsvárra érkezett. Az írásban hivatkoztak a 444.hu -ra is, ahol „Tanuljuk meg Szijjártó Pétertől, mit nem
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szabad most csinálni!” címmel jelentettek meg beszámolót az erdélyi látogatásról . Az Adevărul cikkében arról írtak,
hogy a magyar külügyminiszter tíz nappal a kolozsvári útja előtt találkozott Abdelkader Amara marokkói
közlekedési miniszterrel, akinek később pozitív lett a koronavírus-tesztje. Az írás szerint Szijjártó Péter a saját
államának szabályait is áthágta, amikor egy másik országba utazott, ráadásul „felelőtlen” viselkedése példaként
szolgálhat a lakosság számára is, amely ezután figyelmen kívül hagyhatja a hatóságok utasításait. Hangsúlyozták:
úgy tűnik, hogy „a magyar szolidaritás jegyében” át lehet hágni a szabályokat és „a magyar határ nem mindenki
előtt marad zárva”, miközben nemrég győzte meg a magyar tárcavezetőt a román külügyminiszter, hogy engedje át
a hazatérő románokat az országon. A cikkben felrótták még Magyarországnak, hogy a határok lezárásának előzetes
bejelentését elmulasztva súlyos problémákat okoztak az összes környező államnak.

Adevărul: Peter Szijjarto, ministrul ungar de externe – inconştienţă sau teribilism ieftin?
2020. március 20., Ionel Grigorescu (online)

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter parlamenti felszólalása során közölte, hogy hazája
továbbra is blokkolja az Ukrajna-NATO Bizottság magas szintű üléseit. Ezen kívül a külügyér hangsúlyozta, hogy
Magyarország addig fogja blokkolnia a NATO-Ukrajna tanácsüléseket, míg nem állítják vissza az ukrajnai
kisebbségek jogait. Szijjártó abszurdnak nevezte, hogy oroszbarátnak ábrázolják Magyarország álláspontját a
globális színtéren. Szavai szerint Magyarország számára az Ukrajnában élő 150 ezres etnikai magyar közösség
sokkal fontosabb, mint bármilyen geopolitikai megközelítés. Szijjártó Péter közölte, hogy március 26-án Budapestre
látogat az ukrán külügyminiszter. „Mi készen állunk és észszerű javaslatokkal készülünk”, tette hozzá Szijjártó.

Unian.ua: Угорщина продовжить блокувати засідання Комісії Україна-НАТО - Сійярто
2020. március 10. (online)

A magyar kisebbséghez intézett kijelentésekből látható néhány arra utaló jel, hogy miként tekint a
jövőbeli szlovák miniszterelnök a kisebbségekkel kapcsolatos hozzáállásra. Matovič azt mondta, mindenki
miniszterelnöke szeretne lenni, azé a magyar kisebbségé is, amelynek most először nem lesz képviselete a
parlamentben. Érvként azonban azt hozta fel, hogy hiszen az OĽaNO jelöltlistáján is ott vannak a magyar kisebbség
képviselői, például Grendel Gábor. A magyarok azonban talán nem így képzelték el a képviseletüket. „Ha a szlovák
politikusok nem fognak erősen érdeklődni a magyar kisebbség iránt, akkor majd Orbán fog irántuk érdeklődni” –
vélte a cikk szerzője.

SME: Na zmenu nestačí len protikorupčná jednotka
2020. március 9., Elena Gallová Kriglerová (online)

A Tanjug.rs és a Novosti.rs beszámolt arról, hogy a Köztársasági Választási Bizottság (RIK) megerősítette a
Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) választási listáját. A VMSZ-éval egy időben elfogadták a Szerb Radikális Párt
(SRS) listáját is.

Tanjug.rs: RIK proglasio izborne liste SRS i SVM
2020. március 9. (online)

A BBC három Srí Lanka-i pékről tudósított, akik Romániába költöztek, hogy ott dolgozzanak, de ezzel együtt
váratlanul egy migránsellenes vihar közepén találták magukat. A szerző szerint az egyik magyarázat a helyiek
ellenségeskedésére, hogy a nagyrészt magyar kisebbség által lakott terület lakóinak hozzáállását a magyar média
„formálta”. Legalábbis ez a polgármester véleménye. Magyarország, a jobboldali Orbán Viktor vezetése alatt ugyanis
migránsellenes programot hirdet, amit széles körben tükröz az állami média is.

BBC.com: Romania racism row: Bakers from Sri Lanka feel the heat
2020. március 8., Stephen McGrath (online)

A Vecer.com a konzervatív Új Szlovénia (NSi) frakcióvezetőjét, Jožef Horvatot idézte, aki elmondta,
Magyarországon szinte minden vendéglőben látható Nagy-Magyarország térképe, ám nem aggódik, hiszen
Trianon revíziója nem lehetséges „csak úgy”, és hozzátette, tudatosítani kell, hogy az EU sem „magától értetődően
örök képződmény”. A politikus szerint senki sem garantálhatja, hogy egyszer ne kerüljön sor határmódosításokra. A
magyar állam szlovéniai magyar kisebbségnek nyújtott anyagi támogatásáról elmondta, azzal nincs gondja, az
megfelel az európai jogrendnek. Horvat szerint ugyanakkor a támogatás versenyhátrányt okoz a muravidéki
szlovéneknek, akiket a szlovén államnak jobban kellene támogatnia, mint ahogyan a magyarországi szlovénokat is.
Az NSi frakcióvezetője hozzátette, a magyar állami támogatás a mindenkori szlovén kormánynak küldött üzenetként
is felfogható, úgy értelmezhető, hogy a magyar kormány szerint a szlovén rosszul bánik a szlovéniai magyarokkal.

Vecer.com: (INTERVJU) Jožef Horvat: Koalicijska pogodba ni samoupravni sporazum
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2020. március 7. (online)
Az Evenimentul Zilei román nyelven közölte az MTI híranyagát, mely szerint a Jobbikból kivált Mi Hazánk
Mozgalom három parlamenti képviselője hatályon kívül helyezné a trianoni békeszerződést ratifikáló törvényt. A
javaslatot Apáti Istvánnal és Dúró Dórával közösen jegyző Fülöp Erik szerdai budapesti sajtótájékoztatóján azt
mondta: a közel százéves törvény olyan „elképesztő valótlanságokat” tartalmaz, hogy a javasolt lépést minden
politikai pártnak és független képviselőnek támogatnia kell. Példaként említette, hogy a törvényben Sopron és
további kilenc környező település Ausztria részeként szerepel, valamint a jogszabály olyan korlátozásokat tartalmaz,
amelyek alapján Magyarország gyakorlatilag nem tarthatna fenn önálló hadsereget. Kérdésre válaszolva erkölcsi
kötelességnek nevezte a Trianon okozta igazságtalanságok eltörlését, hozzátéve, e lépés megtétele után további
politikai lépésre nyílik lehetőség. Ezek között említette a határon kívülre szakadt magyarok autonómiatörekvéseit és
az esetleges kártérítést, egy másik kérdésre válaszolva ugyanakkor nagyon kényes kérdésnek nevezte az esetleges
határmódosítást. Száz év akár a magyar történelemben, akár a világtörténelemben nem jelenthet örökkévalóságot –
fogalmazott, megjegyezve, jelenleg „nem biztos, hogy van erre lehetőség”, esély, és nem is ez kezdeményezésük
elsődleges célja.

Evenimentul Zilei: Un partid din Ungaria doreşte abrogarea legii care ratifică Tratatul de Pace de la Trianon
2020. március 6., Alex Dumitrescu (online)

A The Timesban cikk jelent meg arról, hogyan táplálja a nacionalizmus felemelkedése a földszerzés iránti
étvágyat a szomszédos országokban. Angela Merkelt nehéz elképzelni, hogy egy olyan fotón pózol, ami mögött
Németország első világháborús határai láthatók. Máshol Európában ugyanakkor változnak az idők. Tíz héttel ezelőtt
Orbán Viktor, Magyarország populista miniszterelnöke egy olyan asztalnál tartott pártmegbeszélést, amit egy
hatalmas térkép árnyékolt be azokról a területekről, amik egy évszázaddal ezelőtt országához tartoztak. A magyarok
67 százaléka ért egyet az állítással, miszerint „vannak olyan részei a szomszédos országoknak, amik igazából
hozzánk tartoznak". A cikk szerzői szerint Orbán okkal fotózkodott le a „Nagy-Magyarország" történelmi térképével.
Az ugyanis vizuális jelképe a trianoni szerződés által az országnak okozott sebnek. Magyar vezetők
generácói tartották nyitva és rothadni ezt a sebet. A szerződés centenáriumi évében Orbán „a nemzeti egység
évének" deklarálta az évfordulót. A Parlament épülete mellett kormánya emlékművet épít, mely a régi anyaország
felbomlását fogja jelképezni. Ez a szerzők szerint több, mint egy tisztán szimbolikus gesztus. Amióta Orbán
visszatért a hatalomba, több mint egy millió útlevelet adott ki magyar kisebbségeknek a szomszédos országokból
és legalább 300 millió eurót költött évente templomokra, óvodákra, sportlétesítményekre, nyelvórákra és
médiaintézményekre ezekben a közösségekben. A cikk említést tett arról is, hogy az elmúlt hónapokban forrongó
ellenségeskedések történtek a székelyek és ortodox szomszédaik között Hargitán, de azt is hozzátette,
hogy Orbánnak nincsenek „bosszú-elképzelései" ezeket a területeket illetően. Ugyanakkor a provokatív hozzáállás
két célt szolgált a cikk szerint. Az egyik, hogy Orbán bőkezűségét jól megfizetik szavazatok által: a magyar diaszpóra
nagymértékben támogatta a Fideszt a választásokon. A második, hogy otthoni politikai bázisát energizálja azáltal,
hogy egyfajta „nemzeti merénylet-érzést" táplál a trianoni igazságtalanságot illetően.

The Times: On the border: old memories and tensions are resurfacing in Europe
2020. március 5., Oliver Moody, Hannah Lucinda Smith (online)

A 30 évvel ezelőtti novemberi események után, valamint a „Trianoni megállapodás” századik
évfordulójának évében nincs a magyaroknak pártképviseletük a szlovák parlamentben – írta Michal Havran író és
teológus a Smeben megjelent véleménycikkében, amelyben Orbán Viktorra is kitért. A magyar szavazatok
sikertelenségének, egy ennyire kulcsfontosságú szavazatmennyiség csökkenésének, kulturális és civilizációs
magyarázata is van, amit sajnos nem vett észre számos déli politikus sem. A magyar közösség számára ismételten
csaknem változatlan programot kínáltak, aminek kevés köze van az élet korszerűsítéséhez és egy teljes értékű
politikai szerephez. A magyarok nem kisebbség, hanem ugyanúgy, ahogyan a többi etnikum is – ha már így kell
őket nevezni – államalkotó polgárok, szabad emberek, akik részt vettek az összes, az ország jellegéről szóló, jelentős
küzdelemben. Az orbáni felfogás a lojalitás építéséről a kínai labdarúgó pályák építésén, óvodák fűtésén és terek
rekonstrukcióján keresztül valójában egy feudális felfogás és egy bezárkózott közösség építését jelenti. Csakhogy
Dél-Szlovákia nem skanzen, vagy a magyar kultúra rezervátuma, hanem egy teljes értékű központi régiója KözépEurópának, tele tehetséges és művelt emberekkel, akik a múltban a Duna-régió többi részéhez képest több traumát
éltek át a történelem összecsapásai miatt. Láttuk, hogyan ártott a társadalomnak Malina Hedvig esete, és sajnos a
magyar turisták szinte mindig találkoznak szóbeli támadásokkal, ha elmennek síelni azokra a helyekre, ahol az
elődeik kijelölték az első turista útvonalakat. Ezeknek az incidenseknek véget kell érniük, a köztársaságnak
kötelessége megvédeni a polgárait, ki kell állnunk mellettük, és nem azért, mert egy kisebbségről van szó, hanem
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mert hűnek kell lennünk az európai barátság ideáljához. Dél-Szlovákiában senkinek sem szabad kisebbségnek
éreznie magát, senkinek sem szabad egy olyan kulturális-mezőgazdasági rezerváció tagjának lennie, amit Orbán
arra használ, hogy tesztelje az infantilis gondolatait a „centrum lényegéről”. Ha a magyar képviselők nem értik meg,
hogy Szlovákiát nem sikerül modernizálni a magyarok nélkül, ha nem látják meg, hogy a sikerünk sohasem lesz
siker, amíg úgy beszélnek a kisebbségről, mint valami meghibásodásról, addig el fogják veszteni azok szavazatait,
akik már nem akarnak másodszereplők lenni azokban a programjaikban, amelyek Nagy-Magyarország rusztikus
képén alapulnak.

SME: Aj menšiny sú štátotvorné

2020. március 4., Michal Havran (online)
A Reuters beszámolt róla, hogy a szlovák ellenzék határozott győzelmet könyvelhetett el az ország
parlamenti választásán az Egyszerű Emberek és Független Személyiségek párt vezetésével. A cikkben megemlítésre
került, hogy a magyar kisebbség nem nyert parlamenti helyet, ezzel a magyarok évtizedek óta előszőr nem
képviseltetik magukat a szlovák parlamentben.

Reuters.com: Slovak anti-corruption opposition parties score emphatic election win
2020. március 1., Tomas Mrva, Jan Lopatka (online)

A Kurier a szlovák országgyűlési választások kapcsán kiemelte, hogy sem a kereszténydemokraták, és egyik
magyar párt sem jutott be a parlamentbe. Ez azt jelenti, hogy a lakosság tíz százalékát kitevő
magyaroknak egyetlen képviselője sem fog ülni a parlamentben.

Kurier: Erdrutschsieg für Matovič in der Slowakei
2020. március 1., Ulrike Botzenhart (online)

Vasárnap Budapesten a szélsőjobb megközelítőleg 200 szimpatizánsa követelt igazságot Magyarország
számára, akik Horthy Miklós régenssé nevezésének századik évfordulójára emlékeztek. A Mi Hazánk Mozgalom
parlamenti párt által szervezett fáklyás felvonulás résztvevői és néhány radikális szervezet azt skandálták, hogy
„Vesszen Trianon!”. Az Index.hu híroldal szerint a rendezvényen egyenruhás gárdisták is részt vettek. Fülöp Erik, a Mi
Hazánk Mozgalom parlamenti képviselője arra emlékeztetett, hogy Horthy kormányzása alatt több olyan területet is
visszakapott Magyarország – beleértve Dél-Szlovákiát is – amelyeket az 1920-as Trianoni békeszerződés során
vesztett el. A szélsőségesek felvonulásának útvonalán két antifasiszta csoport jelent meg, amelyek többek között azt
skandálták, hogy „Nácik takarodjatok!”.

Pravda.sk: Extrémisti si pochodom v Budapešti pripomenuli Horthyho vymenovanie
2020. március 1., tasr (online)

A szlovák parlamenti választások eredményeit elemző cikkében a Sme kitért a magyar kisebbségre ,
illetve a magyar kormányra is. Szlovákia történetében először, a magyar kisebbségnek akkor nincs képviselete a
parlamentben, amikor Orbán Viktor kormánya arra törekszik, hogy egyesítse a magyarokat a visegrádi térségben. A
Most-Híd szavazója számára Bugár koalíciós szövetsége Robert Ficóval nehezen volt megemészthető. A Magyar
Közösség Pártja pedig az etnikai szavazók egy részénél ráfizetett az Orbán Viktorhoz való kötődésekre. A magyarok
egy része kritikusan tekint Orbán Európa-ellenes politikájára és a demokratikus intézmények szétbomlására az
országában. Éppen ezek az Európa-párti magyarok valószínűleg a demokratikus ellenzék pártjai közül válogattak,
amelyek nem viselkedtek ellenségesen a kisebbségek irányába és a jelöltlistáikon etnikai magyarok is szerepeltek.

SME: Prvá povolebná analýza: Drvivý Matovič, debakel pre PS-Spolu, vymazaný Danko
2020. március 1., Jakub Filo (online)

A Jurnalul National arról a Kovászna megyében készült közvélemény-kutatásról számolt be, amelynek
eredménye szerint Orbán Viktor a legnépszerűbb politikus a megyében. A maszol.ro portál cikke alapján készült
összefoglalóból kiderült, hogy a román pártok és politikusok csak a válaszadók 5 százaléka számára vonzóak. Míg
Orbán Viktor 92 százalékos népszerűséggel rendelkezik, Semjén Zsoltban a válaszadók 67,5, Kövér Lászlóban 62,5
százalékának van bizalma. Őket követi az RMDSZ elnöke, Kelemen Hunor 62 százalékkal. Kiemelték még, hogy Klaus
Johannis államfőnek csupán 24,5 százalékos a népszerűsége. További megállapítás, hogy a válaszadók 82 százaléka
bízik a budapesti kormányban és 18 százaléka a román elnöki hivatalban.

Jurnalul National: Sondaj în Covasna: Viktor Orban – 92% încredere. Klaus Iohannis, doar 24,6%
2020. február 28., Ion Alexandru (online)
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