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ÖSSZEFOGLALÓK 
Vaszilij Bodnar külügyminiszter-helyettes online sajtótájékoztatóján kiemelte, Ukrajna nyitott az 

t normális jelenségnek nevezte a magyar fél saját 
kisebbsége felé nyújtott támogatást. Azt azonban kiemelte, hogy mindkét országnak tiszteletben kell tartania 

 mutatott rá Bodnar. A külügyminiszter-helyettes 

Szijjártó Péter az együttm
 magyarázta Bodnar. 

 
2020. október 29., Ukrinform (online) 
 

Az ukrán külügyminiszter online sajtótájékoztatóján beszámolt arról, hogy Magyarország nem szüntette be 
az Ukrajna- oktatási kérdés végleges rendezése vezet 
a  mondta Dmitro Kuleba. Véleménye szerint helytelenül 
értelmezték Szijjártó Péter kijelentését arról, hogy Ukrajna állítólag lemondott Magyarország támogatásáról az 
euroatlanti integráció kapcsán. Kijev elkötelezett amellett, hogy az EU és a NATO valamennyi tagjával 

figyelmen kívül hagy bármely olyan kísérletet, amely semmibe veszi nemzeti érdekeit. A tár

 mondta Kuleba. Hozzátette, 
Volodimir Zelens
külügyminiszter elmondta, hogy tájékoztatta az Európai Uniót és a NATO-ban dolgozó kollégákat Magyarország 

elügyeibe való beavatkozás nem illik az EU és a 
 szögezte le a miniszter. 

 
2020. október 29. (online) 

 
Az ukrán helyhatósági választások váltak az Ukrajna és Magyarország közötti újabb konfliktus tárgyává. 

Budapest nyíltan támogatta a Magyar Kárpátaljai Kulturális Szövetséget (KMKSZ) a választásokon; Potápi Árpád 
János október elején szintén a magyar pártra való szavazásra szólított fel, a választások napján pedig Szijjártó Péter 
ismét arra ösztönözte a kárpátaljai magyarokat, hogy támogassák szavazataikkal a KMKSZ-t. Az ukrán 
külügyminisztérium arcátlan beavatkozásnak nevezte a belügyeibe való beavatkozást, és kitiltott Ukrajnából két 

-ben az oktatási törvény 
elfogad -NATO 
üléseket, Kijev némi engedményt tett az oktatási törvény implementációjával kapcsolatban. Az enyhítések azonban 
nem érték el céljukat. 2018-ban ismét botrány robbant ki annak kapcsán, hogy a kárpátaljai lakosoknak tömegesen 
adtak ki magyar útleveleket. Végül 2020-ban a konfliktus az ukrán közigazgatási reform miatt súlyosbodott tovább. 

gy a terület egybeesik majd az etnikai magyarok 
kompakt együttélésének határaival. Az ukrán aktivisták szerint egy külön magyar közigazgatási egység veszélyezteti 
az állam stabilitását és biztonságát. Andrej Zolotarjev ukrán politológus véleménye szerint a két ország között 

Magyarországgal megnövekszik. A terület de jure Ukrajna lesz, de facto azonban egyre gyengülni fog a Kijevvel való 
kapcsolat. Ukrajnában  
Bogdan Pezpalko, a Moszkvai Állami Egyetem Ukrán és Fehérorosz Tanulmányok Központjának igazgatóhelyettese 
úgy véli, hogy a Magyarországgal kialakult konfliktus 
Porosenko közötti legutóbb nyilvánosságra hozott tárgyalásokból kiderül, hogy Washington saját jelöltjét rendelte 

dásához. Budapest nem átall 

 fogalmazott Bezpalko. 
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2020. október 29., Igor Karmazin (online) 
 
Az Evenimentul Zilei az ukrán RBC hírügynökség alapján ismertette, hogy Dimitro Kuleba ukrán 

l, mert 
beavatkoztak a helyhatósági választásokba. A cikkben emlékeztettek rá, hogy maga Szijjártó Péter külügyminiszter 
is arra buzdította a kárpátaljai magyarokat
külügyminiszter reakció

arról, hogy Magyarország támogassa ebben. 
Eveni -au implicat în 

 
2020. október 28., RBC (online) 
 

s 

arról, hogy Magyarország támogassa ebben. Beszámoltak róla, hogy a két ország viszonya azután romlott meg, 
hogy Kijev elfogadta a kisebbségeket diszkrimináló oktatási törvényét és nyelvtörvényét és elutasította azok 

mivel Románia tárgyalások révén akarta elérni a vitatott jogszabályok módosítását.  
 

2020. október 28., Hungary Today (online) 

 
Az Evenimentul Zilei a Népszava cikkének román fordítását közölte, amelyben Szijjártó Péter reakcióját 

oldalán biztatta a kárpátaljai magyarokat arra, hogy szavazzanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
politikusaira és Babják Zoltán beregszászi polgármester-jelöltre. Erre válaszul Ukrajna kitiltott két magas rangú 

z ukrán belpolitikába. 
Emellett a kijevi magyar nagykövetet is bekérették. Idézték Szijjártó Pétert, aki nem érti pontosan, mire is gondolt 

-e, hogy néhány héttel az ukrajnai 
önkor

fenntartása és a koronavírusos betegek ellátásának érdekében. Vagy arra gondolt-e magyar kormányzati 
beavatkozásként, hogy gyakorlatilag mi vagyunk az egyetlenek, akik megengedjük az ukrán állampolgároknak a 

tranzitálást, de Nyugat- – sorolta.  
Evenimentul Zilei: NÉPSZAVA. Pét

 
2020. október 28., Népszava (online) 

 
A Jurnalul National beszámolt róla, hogy diplomáciai háború robbant ki Ukrajna és Magyarország között a 

hétvégén lezajlott 

sági választásokba. Arról is beszámoltak, hogy a magyar 

arról, hogy Magyarország támogassa ebben, mivel az Európai Unióban és a NATO-ban minden tagállam 

cikkben felidézték, 
vádolta az ukrán vezetést, hogy korlátozza a 150 ezres magyarság jogait, különösen az oktatásban. Kijev pedig már 
korábban is kitiltott magyar politikusokat, miután ú

mintha Kárpátalja hozzá tartozna  tették hozzá. 
-u

Ucrainei în NATO 
2020. október 28., Reuters (online) 
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A Novosti.rs Pásztor Bálintot, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) 

kormány miniszteri eskütét
kormánya, aminek a társadalom 

hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy minden polgár biztonságban érezhesse magát. 
Nov
(FOTO/VIDEO) 
2020. október 28., S. S. R. -  

 
Szijjártó Péter szánalmasnak és nonszensznek nevezte az ukrán döntést, amelynek értelmében a 

Facebookon közzétett videóban Szijjártó elmondta, hogy Budapest nem kapott hivatalos értesítést a két magas 
ának tilalmáról. A magyar külügyminiszter úgy véli, Kijev barátságtalan lépést 

lemond arról, hogy Magyarország támogassa euroatlanti integrá  fogalmazott Szijjártó. A 

véleménye szerint azt jelenti, hogy Kárpátalján figyelembe kell venni a magyarok véleményét.  
Unian hírüg

 
2020. október 27., Novoje Vremja (online) 

 
Miután a Nép Szolgája párt elvesztette a helyhatósági választásokat, a hatóságok 

külügyminisztérium behívatta Íjgyártó Istvánt, hogy tiltakozását fejezze ki Szijjártó Péter nyilvános felszólításai 
miatt, aki sürgette a kárpátaljai magyarokat a KMKSZ-
bizonyította közvetlen beavatkozását Ukrajna belügyeibe, és alattomos csapást mért Kijev következetes 
törekvéseire, hogy konstruktív módon megoldja az ukrán-  állt a tárca 
felháborodott és távolról sem diplomáciai kommentárjában. Dmitrij Kuleba külügyminiszter közölte, hogy Kijev 

euro   
 

2020. október 27., Pavel Dulyman (online) 
 

Kijev azzal vádolja Budapestet, hogy közvetlenül beavatkozott a vasárnapi ukrajnai önkormányzati 

közösségi oldalon arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, hogy a KMKSZ jelöltjeire szavazzanak. Az ukrán 
külügyi tárca hangsúlyozta, hogy csalódott Szijjártó nyilatkozata miatt és úgy véli, hogy ez aláássa az ukrán-magyar 
tárgyalásokat. Szijjártó szeptember 23-án Ungváron találkozott az uk
Magyarország érdekelt az Ukrajnával fenntartott szomszédsági kapcsolatok javításában. 

 
2020. október 26., TASR (online) 

 
A Tanjug hírügynökség hírül adta, hogy az ukrán külügyminisztérium bekérette a kijevi magyar 

nagykövetet, akinek tiltakozó jegyzéket adtak át. Budapestet az ukrajnai helyhatósági választási folyamatba való 
beavatkozással vádolták meg. Kijev szerint magyarok a magyar pártra való 
ukránokat, ezzel törvényt sértve. 

 
2020. október 26., Reuters (online) 

 
Az N1info.com hírül adta, hogy a szerb parlament legnagyobb frakciója tagjai, a Szerb Haladó Párt (SNS) 
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bosnyák pártról és a magyar kisebbség  Vladimir Marinkovic SNS-tag kijelentette, hogy Aleksandar 
  

 
2020. október 26., Petar Gajic (online) 
 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter az Interfax-Ukrajna hírügynökségnek adott interjúban beszámolt 

folytattak, megtiltották az Ukrajnába való belépést. Egyikük a magyar miniszterelnöki hivatal államtitkára  árulta el 

vonatkozásában is kezdeményezték, akik a választási kampány során aktívan beavatkoztak Ukrajna belügyeibe. 
Kuleba úgy véli, hogy a helyzetet nem lehet máshogy értelmezni, konkrét beavatkozás történt Ukrajna belügyeibe. 

-bejegyzésére szorítkozni. A magyar politika 
 

 
szögezte le Kuleba. Hozzátette, tavalyóta az ukrán diplomaták sokat tettek a bizalom megújításáért a 

ves
 összegezte a külügyminiszter. 

 -
 

2020. október 26., Interfax-Ukrajna (online) 
 

-én, a 
választások napján folytatott agitációja kapcsán. A külügyminisztérium kifejtette a magyar diplomatának, 

betartása, nyilvános nyilatkozatot tettek, amelyben arra szólították fel a magyar származású ukrán állampolgárokat, 
hogy szavazzanak a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetségre 
az önkormányzati választásokról szóló törvény 60. és a választási törvénykönyv 57. cikkelyét, amely tiltja a külföldiek 

gyar felet, hogy tartsa 
tiszteletben Ukrajna jogszabályait, és ne tegyen olyan lépéseket, amelyek közvetlen beavatkozást jelentenek az 
ország belügyeibe, és nem felelnek meg az ukrán-  hangsúlyozta a 
külügyminiszter. K

kölcsönös tisztelet és megértés képezi.  

 
2020. október 26. (online) 

 
A helyhatósági választások újabb konfliktust váltottak ki Ukrajna és Magyarország között. Kijev jogellenes 

kampányolással és a belügyekb
 megsegítésére. Az 

újabb konfliktus forrásává Szijjártó Péter közösségi oldalán tett bejegyzése vált, amelyben felszólította a magyar 

szászra, hiszen 
Babják Zoltán polgármester remek munkát végzett, jó lenne, ha folytathatná. A magyar külügyminisztérium feje 
megjegyezte, hogy a KMKSZ az egyetlen magyar szervezet, amely indul a Kárpátaljai Megyei Tanácsba jutásért, és 
rossz lenne, ha a ma

ügyminisztériumhoz fordultak. Katerina Zelenko, a 

kampányolással 
kapcsolatos következtetéseivel, kiemelve, hogy az államtitkár nem a választások érdekében látogatott Kárpátaljára. 
Két hét elteltével a magyar külügyminiszter bebizonyította, hogy Budapest nem ismer határt, ha a nemzeti 

ndoskodásról van szó. Szijjártó megígérte, hogy a Magyarországon tartózkodók a szavazás 
érdekében átléphetik a határt, és hogy visszatérve nem kell 14 napos karanténba vonulniuk. Az ukrán 
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külügyminisztérium reakciója ezúttal kemény volt, a belügyekbe való arcátlan beavatkozásnak nevezve Budapest 
lépését. Az önkormányzati választások hivatalos eredményeit még nem hozták nyilvánosságra. Az exit poll adatai 

-6. helyen szerepelhet a 
-ben a kárpátaljai magyarok Petro Porosenkót támogatták az 

eredményezett egyetértést Kijev és B

el, amikor Ukrajna éppen elvesztette a Krím-félszigetet, a magyar miniszterelnök megnyilatkozását ismét 
hátbatámadásként értékelték. 2017-
megromlottak, hogy a magyar fél az Ukrajna-NATO csúcstalálkozók blokkolása mellett döntött. Volodimir Zelenszkij 
eln
helyhatósági választásokba való beavatkozás miatt kirobbant botrány megsemmisítheti az ukrán fél minden 

 állammal való kapcsolatok normalizálása érdekében tett.  
 

2020. október 26., Tatjana Ivzsenko (online) 
 
Ukrajna külügyminisztériuma jegyzékben tiltakozott a magyar nagykövetnél az ellen, hogy Magyarország 

látszólag befolyásolni akarta a vasárnapi ukrán választásokat. A dokumentum szerint a magyar hatóságok a 
határmenti régió ukrán lakosait agitálták a Magyarok Pártjára való szavazásra, ez pedig sérti az ukrán törvényeket.  

The Jerusalem Post: Ukraine protests Hungarian interference in local elections 
2020. október 26., Reuters (online) 

 
A magyar külügyminiszter október 25-én, az ukrajnai helyhatósági választások napján, amely egyben a 

kampánycsend napja is, arra szólította fel a kárpátaljai magyarokat, hogy támogassanak egy bizonyos politikai 
pártot – számolt be a Jevropejszkaja Pravda. Szijjártó Péter Facebook-
magyarok 

emellett sürgette, hogy a beregszászi polgármesteri választásokon Babják Zoltán jelenlegi polgármestert 
támogassák. Szijjártó azt is megígérte, hogy azok a kárpátaljaiak, akik Magyarországon tartózkodnak, hazamehetnek 
szavazni, és visszatéréskor mentesülnek a karantén-kötelezettség alól. Ivanna Klimpus-Cincadze, az Európai 

polgármesterének támogatására, méghozzá a választások napján, egy külföldi állam lebecsülésének precedens 

 fejtette ki véleményét Cincadze Facebook-oldalán.  
 

 
2020. október 25., Jevropejszkaja Pravda (online) 
 

Az ukrajnai helyhatósági választások napján a magyar fél a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 
mellett kampányolt, közölte az ukrán külügy
elszomorítja, hogy Budapest ily arcátlan módon bizonyította közvetlen beavatkozását Ukrajna belügyeibe, és 

 megoldja az ukrán-magyar 
 állt a közleményben. A minisztérium konstatálta, hogy Budapest figyelmen 

kívül hagyta Kijev többszöri felszólítását arra vonatkozóan, hogy hagyjon fel a jogállamiság és a jószomszédi elvek 
ignorá
sértik az ukrán jogszabályokat, és nem hagynak más választást az ukrán fél számára, mint hogy keményen reagáljon 
az ilyen lépésekre a bevett nemzetkö  szögezték le a 

tárcánál.  

-  
2020. október 25. (online) 
 

Az N1info.com közö  
azzal, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) javaslatára, az 1944-
állított  
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-  
2020. október 23., Natasa Kovacev (online) 

 
Az N1info.com beszámolt Vucic szerb elnök és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Pásztor István 

-magyar 
kapcsolatokról egyeztettek. 

 
Olga Ajvazovszka

arról tett bejelentést, hogy a szervezet rögzítette a választási kampányba való külföldi beavatkozás tényeit. 
l van szó, akik Ukrajna területén az egyik politikai 

párt 
Biztonsági Szolgálathoz (SZBU) fordult annak érdekében, hogy megakadályozzák azon személy jö

Ukrajnába, aki megsértette az ország törvényeit, közölte Ajvazovszka.  

 
2020. október 23. (online) 
 

Az ukrán külügyminisztérium közleményben figyelmeztette a magyar kormányt, hogy tartózkodjon a 

bejelentést tett a minisztériumnál annak kapcsán, hogy Potápi Árpád János nemzetpolitikáért 
a szervezet szerint a hónap elején a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjei mellett kampányolt 
ukrajnai látogatása során  írta az Euractiv.com az MTI, illetve az Unian hírügynökségek hírei alapján. 

 
A magyar külügyi tárca nem ért egyet azzal, ahogy az ukrán fél értékeli Potápi Árpád János 

 kárpátaljai látogatását  
választások miatt járt Kárpátalján, hanem a rendszeres látogatásainak részeként. A magyar kormány támogatja a 
kárpátaljai gazdaságfejlesztési, iskolafejlesztési, valamint kulturális és egészségügyi programokat, amelyek 

 állt a nyilatkozatban. Október 20-án az ukrán külügyminisztérium figyelmeztette a magyar 

megjegyezte, hogy a külügyminisztérium többször tapasztalta ennek jeleit a Kárpátaljára látogató magyar 

figyelmezteti a magyar felet az ukrajnai választási jogszabályok megsértése, és az állam belügyeibe való 
beavatkozási kísérletekre. A tárca hivatalos felszólításának ignorálása csak azt bizonyítja, hogy a magyar félnek 

 szögezte le Zelenko. A külügyminisztérium 
 

 
2020. október 21., Szabadság Rádió (online) 

 
A Vecer.com interjút készített Paul Lendvai magyar származású osztrák újságíróval, Orbán Viktor politikai 

 
azzal a tervvel, hogy azt már sosem engedi ki a kezei közül. A Vecer bemutatta Lendvai életútját és szakmai 

lépett, Orbán a Szlovén Demokrata Párthoz (SDS) közelebb áll, mint bármely más euró
-es híres beszédének 

-ben 
liberális  az ideológia sosem volt az 

és kiemelte, hogy már 2009-ben megmondta, hogy csak egyszer kell nagyot nyerniük. Az újságíró szerint 

ve, hogy erre tesz kísérletet Janez 

hatalmukat, amikor már nem méltóak arra, célozva ezzel a magyar szocialisták és liberálisok mélyrepülésére, 
politikai hibáikra, a gazdasági reformok halogatására. Gyurcsány Ferenccel kapcsolatban kiemelte, hogy Orbánnál is 
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azóta nem vesz részt hasonló vitában. Lendvai szerint Szlovéniában is figyelembe kell venni, hogy a sajtó 

szövetségépítési törekvéseit, felhívva a figyelmet arra, hogy Or
okoz a lengyel-magyar kapcsolatokban. Lendvai szerint a magyar társadalom 
olyan mértéket öltött, hogy rengeteg ember kerül majd börtönbe, ha Orbánnak át kell adnia a hatalmat valaki 
másnak. Az újságíró szerint Magyarország nem nyílt diktatúra, az illiberális demokrácia azonban szerinte 

 Lendvai szerint a 
kormánypárti korrupcióról Magyarországon csak marginális portálok számolnak be, és itt ismét kiemelte a sajtó 

 is. Lendvai kiemelte, hogy Orbán 
Trianont siratja
országgal jó a viszonya. Lendvai szerint ugyanakkor Orbán sosem érheti el megalomán célját, hogy nagy közép-

aminek az ellenszere csak a szabad sajtó és a szabad oktatás.  

 
2020. október 17., Ervin Hladnik (online) 
 

A Tanjug hírügynökség közölte, hogy Magyarország újabb konzuli képviseletet nyitott a vajdasági 
Újvidéken  Az újvidéki hivatalt Zavarkó Árpád tiszteletbeli konzul fogja 
vezetni, az a dél-bánáti, a nyugat-bácskai, az észak-  

 
2020. október 15. (online) 
 

A Rzeczpospolita centrista-liberális napilap Andrzej Duda köztársasági elnök ukrajnai látogatásáról írva 

hatálya alól, ami kárpátaljai magyar iskolák  
 

 a Most-  a 
Denník határon túli magyarjait, akkor 
jobban kellene hallgatnia rájuk, jobban kellene figyelembe venni a valódi szükségleteiket, és többet kellene kínálnia 

zerint valódi hazává kellene válnia minden kisebbség számára. 
 
Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy az RMDSZ az 5 százalékos parlamenti küszöb elérése 

érdekében szövetkezni akar a kisebb magyar pártokkal, de mind a három alakulat a magyar kormánytól kap 
finanszírozást valamilyen formában. Az írás erre a befolyásra keresi a bizonyítékokat, amelyek közül az egyik, hogy 

-helyettes arra kérte a magyarokat, hogy 
szavazzanak az RMDSZ-re. 

 írták. Felidézték, hogy a miniszterelnök-helyettes az RMDSZ és a magyar kormány közötti 
gyetemet, az óvodaépítéseket, a kulturális projektek 

eredmény nélkül. Végül az írásban Kelemen Hunor RMDSZ-elnök és Orbán Viktor kapcsolatáról számoltak be, 
kiemelve, hogy 2018-ban a Helsinki EPP-
beszámolt a közösségi oldalán 

 
2020. október 9., Daniel Teodoreanu (online) 
 

 
nevezte a , aminek hatására Magyarország területe 1920-ban harmadára csökkent. Orbán 

szerint az ilyesminek következményei vannak. Az amerikai Pew Research Center felmérése szerint 2019-ben a 
magyarok 67 százaléka gondolta úgy, hogy a szomszédos országok egyes részei hozzájuk tartoznak. A cikk az újság 

nyomtatott verziójában és online felületén is megjelent.  
Die Zeit: Geschichte als Waffe 
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2020. október 7., Michael Thumann (print, 20. oldal) 
 

Vlagyimir Putyin, Donald Trump és Orbán Viktor önvédelemnek álcázzák a nacionalizmust  írta a Zeit.de 

Orbán az 1990-es évek elején liberális politikusként lépett Közép-Európa politikai színpadára, de a hatalmat már 
nacionalistaként szerezte meg. A cikk szerint a magyar miniszterelnök már készül arra a napra, hogy megbosszulja 

 során 
elvesztette területének körülbelül kétharmadát, többmillió magyar származású ember él ma Romániában, 
Szerbiában és Szlovákiában. Magyarország az európai nyilvánosság számára észrevétlenül felfegyverkezik: a tavalyi 
év során a német fegyveripar legnagyobb ügyfelévé vált. 

Die Zeit: Einen sanften Nationalismus gibt es nicht 
2020. október 4., Michael Thumann (online) 

 
székelyföldi autonómia 

rhely frissen megválasztott polgármestere 

kezdeményezés legfontosabb eleme az, hogy a nemzeti közösségek más országokban kérhessenek támogatást a 
saját célja

olyan fejlesztést meg tudnának valósítani európai u
Kelemen Hunor RMDSZ-elnököt is idézték, aki mindenkit a székely polgári kezdeményezés támogatására buzdított. 

Kulcsár-Terza -elnököt és Mucsi Zoltán színészt is. 
 

2020. október 3., Magyar Nemzet (online) 
 
Az Adevarul blogrovatában a román Akadémia LARICS (I

Kommunikációs Laboratórium) intézete közölt elemzést arról, hogy a magyar-
romlanak. A cikkben azt fejtegették, hogy a Magyarország által támogatott európai polgári kezdeményezések 
tul

 Paul Gologan  
össze a szükséges számú aláírás, mert a kezdeményezés csak ott lelt támogatásra, ahol Orbán Viktor kormányának 
befolyása van. Hozzátette: a magyar politikai életben konszenzus van a külhoni magyarok támogatásáról, ez pedig 
vészjelzést kellene küldjön Bukarest irányába is, hogy ha esetleg Orbán V
Egy felmérést idézett, amely szerint a magyarországiak 67%-a szerint a szomszédos országok bizonyos területei 
hozzájuk tartoznak és az olyan kezdeményezések, mint a Minority SafePack vagy a Kós Károly Terv erre alapoznak. 

mert a dunai hajózáshoz vagy az OECD-hez való csatlakozás ügyei eltörpülnek ahhoz képest, hogy Magyarország 
növeli befolyását a román terüle
Magyarország folytatja a projektjeit Romániában. Rátértek Szlovákia hozzáállására is és Igor Matovic barátságos 

 csábítás hosszútávon eredménytelen, hiszen 

magyar pártok nem jutottak be a szlovák törvényhozásba  tették hozzá. Az írás szerint Magyarország le akarja 
igázni Közép-

Magyarországot. Amikor aztán erre a felvetésre Magyarország a régi reflexeivel reagálna, akkor a világ még nagyobb 
visszafogottsággal tekintene rá  zárták az írást. 

Adevarul: Fotografia lui Viktor Orban 
2020. szeptember 30., LARICS (online) 
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