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ÖSSZEFOGLALÓK
Magyarország semmilyen geopolitikai vonatkozásban nem fogja feláldozni a kárpátaljai magyar
közösséget. Erről szóló bejelentést tett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Rose Gottemoeller
NATO-főtitkárhelyettessel történt budapesti találkozója során. „Magyarország semmilyen geopolitikai
vonatkozásban nem fogja feláldozni a kárpátaljai magyar közösséget, és elvárja Ukrajnától, hogy tartsa
tiszteletben az ott élő magyarok jogait" – mondta Szijjártó.
Day.kyiv.ua: Ми не будемо жертвувати угорською громадою на Закарпатті, - МЗС Угорщини
2019. február 27. (online)
Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes magyarországi látogatása során bejelentette, hogy a
szövetség szolidaritást vállal Magyarországgal és úgy véli, hogy Ukrajnának végre kell hajtania a Velencei
Bizottság oktatási törvénnyel kapcsolatos ajánlásait. Gottemoeller hangsúlyozta, hogy a szövetségesek
szolidaritást tanúsítanak Magyarországgal az ukrán oktatási törvényt illetően. Továbbá a NATOfőtitkárhelyettes közölte, hogy a szövetség hálás Magyarországnak azért, amiért támogatta Ukrajnát az
Oroszországgal való konfliktusban, beleértve a reverz gázszállítást, a humanitárius segítségnyújtást és a
sebesült ukrán katonák orvosi ellátását is.
Kp.ua: НАТО поддержало Венгрию в борьбе с украинским законом об образовании
2019. február 27. (online)
A NATO országai támogatják Magyarországot a nyelvi kisebbségeket diszkrimináló ukrán oktatási
törvényt illetően. Erről szóló bejelentést tett Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes, amit az Észak-Atlanti
Szervezet honlapján közöltek. „A szövetségesek szolidaritást tanúsítottak Magyarországgal az ukrán oktatási
törvényt illetően”, jelentette be Rose Gottemoeller a magyar külügyminisztériumban megrendezett
konferencián. Továbbá köszönetet mondott Magyarországnak, amiért támogatta Ukrajnát az Oroszországgal
való konfliktusban, s elítélte Moszkvát a rakétaszerződés megsértése miatt.
Kp.ua: НАТО поддержало Венгрию в борьбе с украинским законом об образовании
2019. február 27. (online)
Az Észak-Atlanti Szövetség (NATO) Budapest álláspontját osztja a magyar nemzeti kisebbség jogait
korlátozó oktatási törvény miatt Magyarország és az ukrán hatóságok közötti konfliktus tekintetében. Rose
Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes a Magyarországon akkreditált nagykövetek számára rendezett
konferencián kijelentette, hogy a szövetségesek szolidaritást tanúsítottak Magyarországgal az ukrán oktatási
törvényt illetően.
Rosszijszkaja Gazeta: НАТО поддержит Венгрию в "языковом" споре с Украиной
2019. február 27. (online)
Az Evenimentul Zilei a Magyarországról érkező RMDSZ-támogatásokat mutatja be, hangsúlyozva, hogy
„kolosszális összegek érkeznek kulcsterületekre”. A cikkben kiemelték, hogy Magyarország 47 milliárd forintot,
azaz 148 millió eurót adott támogatásként az RMDSZ-nek 2018-ban, egy évvel azelőtt pedig 146,6 millió eurót.
A transparentnews.ro oldalról származó információk szerint az összegből a legnagyobb hányadot a Sapientia
Tudományegyetem, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az RMDSZ Iskola Alapítványa és a
csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi futballakadémiák kaptak. Az egyházakat is a fő kedvezményezettek között
említették meg, majd felhívták rá a figyelmet, hogy semmilyen bizonyíték nincs rá, hogy a pénzeket valóban a
megjelölt nemes célokra költötték el. Részletezték, hogy az összegek a második Orbán-kormány hivatalba
lépésétől nőttek meg, amikortól az RMDSZ „egy idegen állam szolgálatába szegődött” és Orbán Viktor fő
szövetségese lett. Ezért a forrásokat az RMDSZ pénzügyi kielégítéseként értelmezték, amelyet a Fidesz és
Orbán romániai támogatásáért cserében kaptak. Azt írták, hogy „szinte biztos”, hogy a pénzeket nem a valós
igények kielégítésére fordították, hanem az RMDSZ választási esélyeit növelték belőle és a helyi erős emberei
zsebét tömték meg vele. Az írés szerint „közismert tény, hogy a munkálatokat végző cégek kötődnek a helyi
RMDSZ-es kiskirályokhoz”. Végül leszögezték, hogy Orbán Viktornak sikerült tőle függővé tennie a romániai
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magyar politikát és csak nagyon kevesen teszik fel a kérdést, hogy hogyan költik el a magyar adófizetők pénzét
és mi az erdélyi befektetések valódi haszna.
Evenimentul Zilei: Exploziv! Câţi bani primeşte UDMR din Ungaria? Sume colosale în domenii-cheie.
Breaking news
2019. február 26., Lucian Ionescu (online)
A Delo.si beszámolt arról, hogy Kovács Attila ismert szlovéniai magyar értelmiségi követeli Horváth
Ferenc, a magyar kisebbség parlamenti képviselője lemondását, mivel összeférhetetlennek tartja, hogy
Horváth egyben a muravidéki magyar kisebbségi önkormányzat elnöke is, s mindkét helyről fizetést kap.
Horváth szerint nincs szó összeférhetetlenségről, s hozzátette, együttműködik a helyzet rendezése érdekében.
Delo.si: Attila Kovacs zahteva odstop poslanca Ferenca Horvatha
2019. február 26. (online)
Rose Gottemoeller NATO-főtitkárhelyettes bejelentette, hogy a NATO minden szövetségese
szolidaritását fejezi ki Magyarországgal az ukrán oktatási törvényt illetően. Erről szóló információt közöltek a
NATO honlapján Rose Gottemoeller Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel és Benkő Tibor honvédelmi
miniszterrel történt budapesti találkozóját követően. A NATO-főtitkárhelyettes köszönetet mondott
Magyarországnak, amiért támogatta Ukrajnát az Oroszországgal való konfliktusban, beleértve a reverz
gázszállítást, a humanitárius segítségnyújtást és a sebesült ukrán katonák orvosi ellátását is. A hírről beszámolt
a Zn.ua is.
Unian.ua: В НАТО висловили солідарність з Угорщиною щодо українського закону про освіту
2019. február 26. (online)
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter pénteken Budapesten azt mondta, hogy a
magyar kormány nem értette meg magát a mostani ukrán kabinettel, amely elnyomja a kisebbségek jogait.
Bízik azonban abban, hogy az idei választások során egy olyan kormányzat jön létre Ukrajnában, amellyel
lehetséges lesz megállapodásra jutni. Az MTI szerint Gulyás megjegyezte, hogy az ukrán parlament 2017-ben
elfogadott egy „félfasiszta” oktatási törvényt. Egyúttal kifejezte azon reményét, hogy a választások után ezt a
jogi szabályozást módosítják majd.
Sme.sk: Maďarský minister dúfa v zmenu ukrajinského školského zákona
2019. február 22., tasr (online)
A magyar kormánynál félfasisztának nevezték az ukrán oktatási törvényt. Az erről szóló bejelentést
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter tette az Unian.ua szerint. Gulyás Gergely csütörtöki
budapesti sajtótájékoztatóján az ukrajnai választásokra vonatkozó egyik újságírói kérdésre válaszolva azt
mondta, Ukrajnának most kisebbségi jogokat eltipró kormánya van, amely "egy félfasiszta" oktatási törvényt
fogadtatott el. Továbbá reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az új adminisztrációval szót tudnak majd
érteni, mert a jelenlegivel nem sikerült. Ezenkívül Gulyás hangsúlyozta, hogy Magyarországon továbbra is azt
várják, Ukrajna változtasson a jogszabályon.
Unian.ua: В уряді Угорщини назвали напівфашистським український закон про освіту
2019. február 22. (online)
Az ukrán külügyminisztériumnál manipulatívnak vélik Magyarország legutóbbi bejelentését az oktatási
törvényt illetően. Erről szóló bejelentést tett Katerina Zelenko ukrán külügyi szóvivő. „Mi tárgyalásokat
folytatunk partnereinkkel az ő országaikban megválasztott képviselőiken keresztül, és elvárjuk, hogy épp ilyen
tisztelettel viseltessenek az ukrán nép választásai iránt is – hangsúlyozta a külügyi szóvivő a tárca honlapján
közzétett közleményben. Hangsúlyozta, hogy Ukrajnában sem a kormány, sem a társadalom nem táplál
magyarellenes érzelmeket, és Kijev továbbra is készen áll a párbeszédre Budapesttel. Emlékeztetett arra, hogy
az ukrán oktatási törvényt megvizsgálta az Európa Tanács Velencei Bizottsága - mint fogalmazott -, a testület
ajánlásainak végrehajtása folyamatban van. „Megengedhetetlennek tartjuk a további módosítások követelését
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az elfogadott jogszabályt illetően, továbbá a manipulációt az olyan jelzőkkel, mint amilyen a félfasiszta, és
minden ténnyel, ami a törvény tartalmára vonatkozik” – szögezte le a külügyi tárca a közleményben. A hírről
beszámolt a Day.kyiv.ua és a Zn.ua is.
Unian.ua: У МЗС України відреагували на заяву Угорщини про освітній закон як
"напівфашистський"
2019. február 22. (online)
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy az ukrán hatóságok
„félfasiszta” oktatási törvényt fogadtak el és eltiporják a kisebbségek jogait. „Az ukrán kormány eltiporván a
kisebbségek jogait „félfasiszta” oktatási törvényt fogadtatott el” közölte Gyulyás. Megjegyezte, hogy
Magyarország még reménykedik abban, hogy Ukrajna változtatni fog a jogszabályon. Gulyás reményét fejezte
ki azt illetően, hogy Ukrajna új adminisztrációjával szót lehet érteni, mert a jelenlegivel nem sikerült.
Ria-Novosztyi: В Венгрии украинский закон об образовании назвали "полуфашистским"
2019. február 22. (online)
Az ukrán külügyminisztérium megengedhetetlennek minősítette pénteken Gulyás Gergelynek, a
Miniszterelnökséget vezető miniszternek azt a kijelentését, amellyel félfasisztának nevezte az ukrán oktatási
törvényt. „Megengedhetetlennek tartjuk a további módosítások követelését az elfogadott jogszabályt illetően,
továbbá a manipulációt az olyan jelzőkkel, mint amilyen a félfasiszta, és minden ténnyel, ami a törvény
tartalmára vonatkozik" – szögezte le az ukrán külügyi tárca a közleményében. Az ukrán fél emlékeztetett arra,
hogy az ukrán oktatási törvényt megvizsgálta az Európa Tanács Velencei Bizottsága, a testület ajánlásainak
végrehajtása folyamatban van. A külügyminisztériumnál megjegyezték, hogy Ukrajnában sem a kormány, sem
a társadalom nem táplál magyarellenes érzelmeket, és Kijev továbbra is készen áll a párbeszédre Budapesttel.
Ria-Novosztyi: МИД Украины осудил заявление Венгрии об образовании в стране
2019. február 22. (online)
Budapesten „félfasisztának” nevezték az ukrán oktatási törvényt. Vagyim Kolesznyicsenko politikus a
Sputnik rádió adásában elmondta, hogy véleménye szerint kinek áll érdekében az, hogy Kijev demonstratív
módon tiporja a nemzetiségek jogait. „Ukrajnában korábban, többek között a szovjet időszakban nem volt
probléma a nemzetiségi nyelven, beleértve a magyart, történő oktatással. És ami most zajlik – az teljes
mértékben megmagyarázható. Az amerikai kurátorok tudtával Kijev „kulturális etnocídium” politikáját folytatja
az ország minden nemzetiségi nyelve ellen, ez alól csak a névadó nemzet jelent kivételt. Ezáltal feszültség
alakul ki Ukrajna és minden szomszédja között, már nemcsak Oroszországgal. Kijev politikája rettentően irritáló
tényezővé válik Románia és Magyarország számára. Ezáltal Kijev fokozatosan destabilizálja a helyzet KeletEurópában és az EU egészében, ami teljes mértékben megfelel az amerikaiak tervének. Nem véletlen, hogy az
USA nem tett semmit annak érdekében, hogy kijózanítsa kijevi alárendeltjeit legalább ebben a kérdésben”,
jegyezte meg Kolesznyicsenko.
Ria-Novosztyi: Политик объяснил, кому нужен "полуфашистский" закон Украины об образовании
2019. február 22. (online)
A Delo.si és a Vecer.com beszámolt Kövér László magyar házelnök szlovéniai, illetve szentgotthárdi
látogatásáról, ahol szlovén kollégjával, Dejan Židannal, illetve a határ mindkét oldalán élő kisebbségek
képviselőivel találkozott. A tervek szerint a két vezető ezt követően minden évben meglátogatja a
kisebbségeket. Kövér kiemelte, Magyarországnak nagyon fontos, hogy más államok miként bánnak a magyar
kisebbség tagjaival. Židan üdvözölte a szlovéniai magyar beruházásokat.
Delo.si: Predsednika parlamentov o skrbi za manjšini
2019. február 21. (online)
A Delo.si tudatta, hogy a magyar kisebbség szlovén parlamenti képviselője, Horváth Ferenc elleni
komoly kritikákat fogalmazott meg Kovács Attila szlovéniai magyar értelmiségi. Kovács régóta kritizálja
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Horváthot, ezúttal annak a Népújságban megjelent cikket kifogásolta, melyben a képviselő azt álította, hogy a
szlovéniai magyar kisebbségi lapok túlzottan kritikusak a magyar kormánnyal szemben, s nem elég kritikusak a
szlovén vezetéssel. Kovács Marjan Šarec szlovén kormányfő figyelmét is felhívta az ügyre.
Delo.si: Attila Kovacs proti poslancu Ferencu Horvathu
2019. február 20.(online)
A Tanjug.rs Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét idézte, aki bejelentette, hogy március második felében
magyar-szerb közös kormányülést tartanak. Az esemény házigazdája Ana Brnabić szerb kormányfő lesz.
Tanjug.rs: Pastor: Zajednička sednica vlade SRB i Mađarske u martu
2019. február 19.(online)
A Delo.si terjedelmes cikket közölt Magyarországról, elemezve az ottani helyzetet, illetve a magyar
tőke szlovéniai terjeszkedésének lehetséges hatásait. A lap kiemelte, hogy Orbán hatalma megtartása
érdekében is pénzeli a határon túli magyarokat, ami szomszédai többségét zavarja, a szlovéneket (még) nem.
A cikkben szerepel, hogy Magyarország a szlovén látogató számára érezhetően szegényebb, ám a Balaton
környékén sokhelyütt vannak pazar villák, Budapest pedig valójában csak a szolgáltatások kedvezőbb áraival
különbözik Bécstől vagy Párizstól.
Delo.si: Turisti so priložnost, Orbánov vpliv pa ne
2019. február 16. (online)
Az Evenimentul Zilel tudósított róla, hogy Kolozsváron tüntettek az MTA tervezett átalakítása ellen,
több mint százan demonstráltak a Főkonzulátus előtt. A résztvevők közül Gáspárik Attilát, a marosvásárhelyi
színház igazgatóját és Eckstein-Kovács Péter volt RMDSZ-szenátort szólaltatták meg, akik elmondták: a magyar
kormány ellen tüntetnek és sokak szerint ez a kormány korlátozza a tudomány és a gondolkodás szabadságát.
A politikának nem szabadna beleszólnia a tudományos akadémia belső életébe – mondták.
Evenimentul Zilei: PROTEST împotriva Guvernului Ungariei la Cluj. Oamenii și-au cerut DREPTURILE în
STRADĂ
2019. február 12., Alex Dumitrescu (online)
A The New York Times cikke hosszan értekezett arról, hogy a köztudottan menekültellenes álláspontot
képviselő Orbán Viktor miniszterelnök különböző, családtámogatási ösztönzők bevezetésével motiválja a
gyermekvállalást. A cikk szerint a csökkenő népességgel, a munkaerőhiánnyal és az elvándorlással küzdő
Magyarország nem éppen a legszokványosabb formáját választotta a munkaerőpótlásnak. A cikk az új
családvédelmi akcióterv mellett itt sorolja fel az állami támogatott egyetemi képzések tanulmányi
szerződéseit, a határon kívüli magyar etnikumúaknak biztosított állampolgárságot, valamint a túlórák
nemrégiben drasztikusan megemelt számát is. A cikk szerzője szerint Orbán Viktor minden lehetséges eszközt
bevet a népességcsökkenés trendjének visszájára fordításáért és ezzel párhuzamosan a bevándorlás elkerülése
érdekében. Egyes demográfiai szakértők azonban kétlik, hogy ezekkel az intézkedésekkel növekedésbe
fordítható lenne a magyar népességszám.
The New York Times: Refusing Immigrants, Orban Asks Hungarian Women to Have More Babies
2019. február 11., Patrick Kingsley (online)
A Frankfurter Allgemeine Zeitung tért ki cikkében az ungvári Magyar Kultúrintézetet tavaly február 4én ért támadásra, mely első pillantásra ukrán szélsőjobboldaliak magyar kisebbségre irányuló támadásának
tűnt. Magyarország azzal vádolja Ukrajnát, hogy zaklatják az ungvári magyar kisebbséget, ezért hátráltatják
Kijev NATO-hoz való csatlakozását. Az ukrajnaiak szerint Magyarország ezzel Moszkva politikáját támogatja. Az
ukrán szélsőjobboldaliakról szóló elmélet azonban hamar megdőlt, később már nem csak a magyarokat gyűlölő
ukránok jöttek szóba, hanem lengyel nacionalisták egy csoportja is: három lengyel férfi jelenleg bíróság előtt
áll Krakkóban.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Brandspur nach Berlin
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2019. február 10., Konrad Schuller (print, 7. oldal)
Lehet, hogy a szembenállás éles szakasza már a múlté, de a Budapest és Kijev kétoldalú kapcsolataiban
megmarad a rendszerszintű probléma. Az Orbán Viktor miniszterelnök által vezetett kormány minden eszközt
igyekszik megragadni ahhoz, hogy ne csak megőrizzék, de jelentősen növeljék is az Ukrajnában élő magyarok
jogait. Többek között nyomást gyakorol Kijevre, Ukrajna egyik kulcsfontosságú külpolitikai partnerén,
Washingtonon keresztül. A magyar sajtó szerint a magyar-ukrán konfliktust érintő amerikai álláspontban
jelentős akcentusváltás történt: az amerikai fél Budapest nézetét osztja. Erről szóló információt közölt a
Direkt36 amerikai-magyar kapcsolatoknak szentelt cikkében, amelyben többek között közölték Szabó László
washingtoni magyar nagykövet táviratát Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti
államtitkára és Wess Mitchell amerikai külügyi államtitkár 2018. december 18-i washingtoni tárgyalásának
részleteiről. A diplomata azt írta, hogy Ukrajna kapcsán az amerikai fél immár egyetért Magyarország
álláspontjával a nacionalista ukrán hozzáállás és az oktatási törvény veszélyes precedensjellege tekintetében.
A nagykövet a táviratban azt is megjegyezte, hogy Mitchell szerint az ukrán oktatási törvény kisebbségeket
érintő magyar kifogásai legitimek, amelyeket az USA folyamatosan felvet az ukrán félnek. A magyarországi
nagykövet táviratának szövegét kommentálva az ukrán Külügyminisztériumnál megjegyezték, hogy
amennyiben a cikk valójában a Szabó László magyar nagykövet által írt eredeti dokumentumot idézi, a magyar
diplomata teljes valószínűséggel helytelenül értelmezhette az amerikai államtitkár szavait. „Amennyiben a
diplomáciai sürgöny valódi lenne, ne felejtsük el, hogy ez egy magyar jelentés a saját diktatórikus kormánya
felé. Lehet, hogy nem is nagyon fantáziált hozzá, de biztosan áthelyezte a hangsúlyokat, és úgy tálalta a
beszélgetést, hogy az nagyobb mértékben nyerje el Budapest tetszését. A diplomáciában, mint a politikában
gyakran mondanak olyan szavakat, amelyek tetszenek a beszélgetőtársnak. A tettek pedig egészen másnak
lehetnek”, jegyezte meg az ukrán Külügyminisztérium egyik képviselője.
Zn.ua: Искусность интерпретации
2019. február 8., Vlagyimir Kravcsenko (online)
Az Rtvslo.si terjedelmes írások sorozatát tette közzé, melyek szerző az orbáni rendszerről, a
magyarországi folyamatokról írtak. Az indoklás szerint az ún. „rabszolgatörvény” elleni tüntetések idején a
sajtó érdeklődésének középpontjába kerülő ország a szlovének számára a szomszédos államok közül a
legkevésbé ismert. Az újságírók beszámolója szerint a tüntetések idején Budapestre látogatva kezdtek el
érdeklődni a magyarországi folyamatok iránt, kezdtek el beszélgetni a helyiekkel. Ezen beszélgetések során
többek között a fiatalok nehéz helyzetéről, a magas lakás- és albérletárakról esett szó. A gazdasági mutatók
jók, a GDP növekszik, a munkanélküliség csökken, ugyanakkor egyre több kritika éri a kormányt a szegények és
gazdagok közötti szakadék mélyülése, az egészségügy hanyatlása, az oktatás, a bíróság és a sajtó autonómiája
elleni támadások miatt, illetve azért, mert az állampolgárok a saját pénztárcájukon nem érzékelik a gazdasági
növekedést. Orbán Viktor legutóbbi kétharmados választási győzelmét úgy értelmezte, mint az arra való
felhatalmazást, hogy elfoglalhat minden állami intézményt. A 168 Óra politikai elemzője, Lakner Zoltán
elmondta, a gazdasági eredmények valóban jók, ám kiemelte, hogy közben a hét magyar régió közül négy az
húsz legszegényebbje között van. Lakner kiemelte a multinacionális vállalatok, illetve az EU-s források
gazdaságélénkítő szerepét a magyar gazdaságban. A szlovén újságírók bemutatták a túlóratörvény részleteit,
azt állítva, hogy 2006 óta egy millió ember hagyta el az országot. Kifejtették a CEU támadásának okait, Kovács
sajtószóvivőt idézve, aki elmondta, az a gondjuk Sorossal, hogy Európa politikáját alakítja, holott senki nem
szavazott rá. A lap hosszasan tárgyalta a magyar kormány és Brüsszel vitáját, majd Orbán migránsellenes
retorikájára tért ki, s beszámoltak a Gruevszki-ügyről is. A szlovén újságírók összefoglalták a bíróságokkal
kapcsolatos kormányzati lépéseket, visszanyúlva 2012. január 1-ig, amikor a bírók nyugdíjkorhatárát 70-ről 62re csökkentették. Kitértek a sajtószabadság visszaszorulására, kiemelve, hogy 2010-ben a Freedom House
2010-ben ilyen szempontból még a 40. helyre sorolta az országot, 2017-re már csak a 87.-re. A közelgő EPválasztásokról szólva kifejtették, hogy Orbán azokat megelőzően is a bevándorlást tematizálja, illetve Sorost
támadja, ami Arthur J. Finkelstein amerikai tanácsadótól származó taktika – fejtették ki. A lap kiemelte, hogy
Geert Wilders és Marine Le Pen többször méltatták Orbánt, majd beszámoltak a Sargentini-jelentés ügyéről.
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Végül beszámoltak a muravidéki folyamatokról, kiemelve, hogy az Orbán-kormány kiemelten támogatja a
határon túli kisebbségeit. Ezzel kapcsolatban elismerik, hogy a magyarországi szlovén kisebbség sem kapott
még soha ennyi pénzt, s hozzáteszik, nem tudni, hogy a valóságban ehhez mennyi köze lehet Rogán Antalnak,
aki egy rábavidéki szlovén faluból származik, melynek polgármestere a húga.
Rtvslo.si: Orbanova "neliberalna demokracija" - krepitev moči in večanje razkola med Madžari
2019. február 7., Ksenja Tratnik, Jaša Rajšek, Anja P. Jerič, Gregor Cerar, Ana Svenšek (online)
Az Adevărul véleményrovatában George Simion Navracsics Tibor uniós biztos csíkszeredai látogatását
kommentálta, kiemelve, hogy a résztvevő politikusok csak magyarul beszéltek a sajtótájékoztatón. A szerző a
cikk elején leszögezte, hogy nem akarja megint megnyitni „Orbán Viktor agresszív Románia-politikájának
témáját, mert nem így kell rendezni a viszonyt a magyarok és a románok között, akik jól megvannak, ha nem
szól bele a politika”. A szerző Navracsics Tiborról megjegyezte, hogy abból a városból, Veszprémből származik,
ahol megölték Marian Cozma román kézilabdázót, a Fidesz markáns vezetője, Orbán Viktor közeli szövetségese
és két magyar kormányban is miniszteri tisztséget töltött be. A cikk témája az volt, hogy a Hargita Megyei
Tanács székhelyén lezajlott sajtótájékoztatón csak magyarul beszéltek a megjelent RMDSZ-es politikusok, végül
Navracsics foglalta össze néhány szóban angolul az elhangzottakat a román újságírók számára.
Adevărul: Europenism mimat de UDMR în cârdăşie cu un Comisar European
2019. február 4., George Simion (online)
A Delo.si interjút készített Miro Cerar szlovén külügyminiszterrel, aki elmondta, Orbán Viktor magyar
miniszterelnökkel ugyan nem egyeznek a politikai meggyőződéseik, mégis megismételhetetlen történelmi
lehetőséget lát a magyar féllel való stratégiai partnerség kialakítására. Cerar kiemelte, ha Budapest nem a
szlovén féllel egyezik meg, nem Koperrel, hanem Trieszttel vagy Rijekával (Fiume) létesítenek majd
összeköttetést. Cerar elmondta, a magyar fél az utóbbi időben beruház a szlovén cégekbe, a magyar állam
jelentős összeget ad a szlovéniai magyar kisebbség tagjainak, ám szerinte csak azt kell ebből megakadályozni,
ami a szlovén érdekekkel ellentétes, nem szabad ezt összekötni a stratégiai viszonnyal, s végül kiemelte,
Magyarország és Szlovénia viszonyát nem zavarják komoly történelmi terhek, legalábbis a legutóbbi
korszakokból nem.
Delo.si: Smo v usodnem času. Če zdaj naredimo večje napake, bodo te nepopravljive
2019. február 2.(online)
Budapest támogatása felé mozdult el az Egyesült Államok álláspontja az Ukrajna és Magyarország
közötti nyelvi vitát illetően, írta a Direkt36 a Szabó László washingtoni nagykövet által Budapestre küldött
diplomáciai táviratra utalva. A táviratban szepelnek Wess Mitchel külügyi államtitkár, és Magyar Levente, a
Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettesi feladatokat ellátó államtitkára 2018. december 18-i
washingtoni tárgyalásának részletei. „Ukrajna kapcsán az amerikai fél immár egyetért a magyar állásponttal a
nacionalista ukrán hozzáállás és az oktatási törvény veszélyes precedensjellege tekintetében”, áll az iratban.
Mitchell állítólag elismerte, hogy „az ukrán oktatási törvény kisebbségeket érintő magyar kifogásai legitimek,
amelyeket az USA folyamatosan felvet az ukrán félnek. Mitchell azt mondta, reményei szerint hamarosan
engedni fog az ukrán kormányzat, és a külügyminisztérium egy magasrangú tisztviselője is azt mondta a
Direkt36-nak, hogy az elmúlt hónapokban az ukránok konstruktívabbnak tűntek a Szijjártó Péterrel folytatott
tárgyalásokon.
Unian.ua: США пообіцяли Угорщині тиснути на Україну щодо мови нацменшин - ЗМІ
2019. február 2. (online)
Az Adevarul véleményrovatában George Simion arról írt, hogy „elfogadhatatlan, hogy Orbán Viktor
fogadja Romániában Ferenc pápát”. Az egyébként Moldova Köztársaság és Románia egyesüléséért küzdő
aktivistaként ismert Simion hangsúlyozta, hogy Andrei Hargita és Kovászna megyei ortodox püspök jelzésére
reagál, aki nehezményezte, hogy egyetlen román vezető sem jelezte részvételét Ferenc pápa csíksomlyói
látogatásán, de egy másik állam miniszterelnöke ott lehet és fogadhatja a Szentatyát. Simion szerint
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rendellenesség és érthetetlen, hogy egy szuverén és független állam területén egy másik állam kormányfője
fogadja a pápát. Hozzátette, hogy Orbán Viktor magánszemélyként, turistaként részt vehet a misén, de hivatali
minőségében csak akkor, ha erről van egy egyezmény a román állammal és a román hivatali partnerével együtt
érkezik. Ezért a szerző felhívással fordult a román államhoz, hogy Ferenc pápa romániai látogatása során úgy
fogadják őt a román állami hivatalosságok, ahogyan illik és a látogatás a „diplomáciai szokásoknak megfelelően
történjen”. Az egyébként független európai parlamenti képviselőjelölt Simion kifejtette, hogy „minden
románra veszélyesnek tartja a populista Orbán Viktor agresszív külpolitikáját, elfogadhatatlannak, hogy egy
Romániánál ksiebb ország, Magyarország legyen a regionális vezető, miközben a román diplomácia mindig
későn reagál”.
Adevarul: Papa Francisc, întâmpinat în România de către Viktor Orban? Inacceptabil!
2019. január 31., George Simion (online)

Különgyűjtés a nemzetközi média megjelenésekből

9

A SZEMLÉZETT ÚJSÁGOK JEGYZÉKE
Angol nyelvű lapok
BBC.com
Bloomberg.com
Breitbart.com
CNN.com
Financial Times
Newsweek
Politico.eu
Reuters.com
Telegraph.co.uk
The Economist
The Guardian
The New York Times
The New York Times
International Edition
The Observer
The Spectator
The Times
The Wall Street Journal
The Washington Post
The Washington Times
Német nyelvű lapok
Berliner-zeitung.de
Bild.de
Der Spiegel
Der Standard
Die Presse
Die Tageszeitung
Die Welt
Die Zeit
Frankfurter Allgemeine
Zeitung
Frankfurter Rundschau
Handelsblatt
Heute.de
Kurier
Neue Zürcher Zeitung
Süddeutsche Zeitung
Tages-Anzeiger
Tagesschau.de
Tagesspiegel.de

Francia nyelvű lapok
Le Figaro
Le Monde
Lexpress.fr
Libération
Nouvelobs.com
Olasz nyelvű lapok
Corriere della Sera
L’Osservatore Romano
La Repubblica
Lastampa.it
Spanyol nyelvű lapok
Abc.es
El Mundo
El País
Lavanguardia.com
Cseh nyelvű lapok
Lidové noviny
Mladá fronta Dnes
Novinky.cz
Lengyel nyelvű lapok
Gazeta Wyborcza
Rzeczpospolita
Wp.pl
Wprost
Szlovák nyelvű lapok
Hospodárske noviny
Pravda.sk
Sme
Román nyelvű lapok
Adevărul
Evenimentul Zilei
Jurnalul National

Szerb nyelvű lapok
Kurir.rs
Novosti.rs
Tanjug.rs
Horvát nyelvű lapok
Index.hr
Jutarnji.hr
Vecernji.hr
Szlovén nyelvű lapok
Delo.si
Rtvslo.si
Vecer.com
Ukrán nyelvű lapok
Day.kiev.ua
KP
Unian.ua
Zerkalo Nedeli
Orosz nyelvű lapok
Izvesztyija
Kommerszant
Lenta.ru
Ng.ru
Rg.ru
Ria.ru
Vedomosztyi
Izraeli lapok
Haaretz.co.il
Maariv
The Jerusalem Post
Ynet.co.il
Ynet.co.il

