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ÖSSZEFOGLALÓK
Az Adevărul „Az RMDSZ elhatárolódik a budapesti kormánytól” címmel számolt be a gyergyóditrói
botrány kapcsán kiadott RMDSZ-nyilatkozatról. Ismertették Hegedűs Csilla RMDSZ-szóvivő szavait, aki
leszögezte, hogy „az RMDSZ elfogadhatatlannak tart mindennemű gyűlöletkeltést, ami más emberek vagy
embercsoportok ellen irányul csupán a bőrük színe miatt vagy azért, mert más nyelvet beszélnek". „A ditrói
pékek legális munkavállalók, akik után munkaadóik adót fizetnek. Ezek az emberek dolgoznak, betartják az
ország törvényeit” – mondta a községben uralkodó vendégmunkás-ellenes hangulatról Hegedüs Csilla.
Hangsúlyozta, hogy sürgősen véget kellene vetni a félretájékoztatásnak és uszításnak ebben az ügyben.
„Mindenkit nyugalomra intünk, ne engedjenek az uszításnak" – tette hozzá. A cikkben beszámoltak Asztalos
Csabának, az Országos Diszkriminációellenes Tanács elnökének szavairól is, aki arról beszélt, hogy a
vendégmunkások ellen tiltakozó gyergyóditróiak álláspontja nagyon hasonlít az Európai Unióban felerősödött
migránsellenes diskurzushoz, amely az őshonos közösségek kultúráját és vallását félti az
idegenektől. Asztalos ugyanakkor felhívta a figyelmet arra is, hogy az erdélyi magyar közösség zöme a
magyarországi médiából értesül a hírekről, a magyar kormányzati kommunikációnak pedig állandó eleme a
migránsellenesség. „Tudjuk jól, hogy a magyarországi kormányzati kommunikáció állandó eleme a
migránsellenes diskurzus” – jegyezte meg Asztalos.
Adevărul: UDMR ia distanţă de Guvernul de la Budapesta. Cum sunt influenţaţi etnicii maghiari din
România de propaganda lui Viktor Orban
2020. január 31., Iulian Birzoi (online)
Az Adevărul véleményrovatában Marius Diaconescu a gyergyóditrói botrány kapcsán szögezte le,
hogy „a magyarok Orbán Viktornak hálálkodnak ezért a Ku Klux Klán-típusú rasszizmusért”. Az írásban a
konkrét eset ismertetése mellett a szerző arról is írt, hogy az Orbán Viktor által táplált bevándorlók elleni
gyűlölet a nyitja a dolognak, a magyarországi média ugyanis évek óta ezzel van tele. A szerző internetes
kommenteket idézett a cikkében, amelyek arra utalnak, hogy a magyarországi migránsellenes hangulat miatt
alakulhatott ki ez a helyzet. Végül leszögezte: „Orbán Viktor mossa kezeit, de a problémát a romániaiaknak
kell rendezni”, majd hangsúlyozta: „a rasszizmus állampolitikává vált Orbán Viktornál”.
Adevărul: Ku Klux Klan unguresc în Ditrău (Harghita). Maghiarii îi mulţumesc lui Viktor Orbán!
2020. január 31., Marius Diaconescu (online)
Az Evenimentul Zilei a Sri Lanka-i pékekkel kapcsolatos gyergyóditrói botrányról szóló cikkében
leszögezte, hogy „Orbán Viktor migránsfélelme kavarta fel az indulatokat" a településen. Az írás szerint „az
anakronisztikus és aggódó reakciók gyökere a budapesti kormány xenofób és antihumanista politikájának
túlzó befolyása" a helyiek életére. Hozzátették, hogy Orbán Viktor számtalanszor elmondta, hogy „a migráció
méreg és nem akarunk migránsokat”, ez pedig szentírásnak számít „a budapesti xenofób és illiberális
propaganda célközönségének számító erdélyi magyarok számára”. A cikk hangsúlyozta, hogy a ditróiak - akik
a Fidesznek és az RMDSZ izolacionista és intoleráns vezetőinek alárendelt erdélyi magyar sajtó túlzó
befolyása alatt vannak – „a dezinformáció és Orbán Viktor migrációellenes és Székelyföld tiszta magyar
jellegének megőrzését célzó politikájának csapdájába estek”.
Evenimentul Zilei: „Frica de migranți” propovăduită de Viktor Orban agită spiritele într-o localitate din
Harghita. Detalii nespuse din spatele scandalului
2020. január 31., Lucian Ionescu (online)
Bárdos Gyulával, a Magyar Közösségi Összefogás (MKÖ) vezetőjével készített interjút a Hospodárske
noviny, amelyben a szlovák belpolitikán kívül Orbán Viktorról is szó esett. Arra az újságírói felvetésre,
miszerint Bugár Béla (Most-Híd) azt állítja, nem az ő hibája, hogy a Most-Híd nem vesz részt ebben a
választási szövetségben és hogy a Fidesz és Orbán Viktor befolyása miatt nem jött létre a szövetség, Bárdos
úgy felelt, hogy „ez nem igaz”. Az MKÖ vezetője szerint Bugár az embereket most „az orbanizációval
ijesztgeti”. Bugár arra utalt, hogy ha nem ő lesz ott [a parlamentben], akkor romlani fognak a magyarok és a
szlovákok közötti kapcsolatok, közölte Bárdos, aki azt is elmondta, hogy „nem feketén-fehéren látja azt a
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fajta politikát, amit Orbán csinál”. „A Szlovák Köztársaság választásain indulunk, itt akarjuk megváltoztatni a
dolgokat” – tette hozzá. Ugyanakkor Bárdos Gyulának tetszik például az a fajta családpolitika, amit a magyar
miniszterelnök folytat. „Ebből tanulhatnánk” – jegyezte meg és hozzátette, hogy ugyanakkor fenntartásai
vannak azzal kapcsolatban, hogy milyen változtatások kerültek végrehajtásra a média területén.
Hospodárske noviny: Orbán na nás nemá žiaden vplyv
2020. január 30., Romana Hlavanda Gogová (online)
A Tanjug.rs hírül adta, hogy a szabadkai kórház vezetése nyilvánosan elnézést kért azért, mert
több horvát és magyar nyelvű dokumentumukat is cirill betűs írásmóddal adták ki. A jelenség ellen a
Vajdasági Magyar Szövetség is tiltakozott, elnézéskérést követelve a kórháztól. A kórház szerint mindez nem
volt szándékos, csakis technikai hibáról van szó.
Tanjug.rs: Bolnica u Subotici se izvinila zbog greške u dopisu
2020. január 27. (online)
A Jutarnji.hr és az Index.hr beszámolt arról, hogy a vajdasági szabadkai kórház vezetése elnézést kért,
amiért egyes horvát és magyar nyelvű dokumentumaik is cirill betűs írásmóddal készültek. A kórház
kifogásolt dokumentumai komoly felháborodást keltettek a közösségi oldalakon, és a Vajdasági Magyar
Szövetség (VMSZ) is elnézéskérést követelt a kórháztól. A kórház szerint nem szándékos technikai hibáról van
szó.
Jutarnji.hr: BOLNICA U SUBOTICI SE ISPRIČALA ZBOG ĆIRILICE U SLUŽBENOM DOPISU 'Iznenađeni smo
reakcijama, nije bilo namjerno, radi se tehničkoj greški'
2020. január 27. (online)
Néhány magyar médium elferdítette a Sólymos László (Most-Híd) szlovák környezetvédelmi
miniszterről szóló hírt – írta a Sme. A videófelvétel, amelyen Sólymos és testvére összetűzése látható egy
pozsonyi kínai étterem személyzetével, azt mutatja, hogy Sólymos testvére volt az agresszívebb és ő
provokálta ki a konfliktust, amikor az ajtó üvegfelületébe belerúgott. „A részeg Sólymos Pozsony
központjában tombolt, széttörte a kirakatot” – írta elferdítve némelyik magyar média az incidensről. Néhány
médium Csáky Pál (MKP) reakcióját is lehozta, aki annak a Magyar Közösségi Összefogásnak a színeiben indul
a választásokon, amelynek az alapítói közel állnak Orbán Viktor magyar miniszterelnök kormányához. Csáky
Sólymos botlását politikai támadásra használta fel.
SME: Sólymosovi môže pri vyšetrovaní potýčky pomôcť, že škodu vyrovnal
2020. január 24., Lucia Praus (online)
Negatív volt a kárpátaljai magyar közösség első reakciója a nemrég jóváhagyott általános középfokú
oktatásról szóló törvénnyel kapcsolatban. Annak ellenére, hogy az új törvény kidolgozói szerint az új
jogszabály a lehető legmagasabb szintű kompromisszumkészséget tükrözi, a magyarok nem gondolják úgy,
hogy a vita rendezett. Ezzel kapcsolatban megjelent az első éles kritika a kárpátaljai magyar közösség
körében. A beregszászi magyar főiskola bázisán működő Hodinka Antal tudományos kutatóközpont már
kifejtette azon véleményét, mely szerint középfokú oktatásról szóló törvény egy újabb lépés az ukránosítás
felé. Az ukrajnai magyarok szervezetei között általánosan elfogadott vélemény szerint „mindennek olyannak
kell lennie, mint 2017 előtt volt, a 100 százalékos magyar nyelvű oktatás lehetőségével. Ez egy holtpontot
teremt, mert a valóság az, hogy már nem lesz olyan, mint az oktatási törvény elfogadása előtt”.
Unian.ua: В угорській громаді Закарпаття негативно відреагували на закон про середню освіту
2020. január 17. (online)
Dmitrij Kuleba, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettese, úgy
véli, hogy az általános középfokú oktatásról szóló új törvény segít javítani az Ukrajna és Magyarország közötti
kapcsolatokat. Kuleba erről szóló Twitter-bejegyzésében beszámolt Íjgyártó István kijevi magyar nagykövettel
történt találkozójáról is. Közölte, hogy a megbeszélésükkel egy időben a Verhovna Rada elfogadta az
általános középfokú oktatásról szóló rég várt törvényt, amely szerinte elősegítheti a múlt problémáinak
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megoldását. „Most mindkét országnak lépéseket kell tennie előre” – közölte Kuleba. A miniszterelnökhelyettes azt is hozzátette: örömmel vette, hogy Szijjártó Péter magyar külügyminiszter, akivel társelnökök az
ukrán-magyar kormányközi bizottságban, érdeklődést mutat egy kijevi látogatás iránt. Közölte, hogy az ukrán
fél szeretné, ha már februárban sor kerülne a magyar miniszter ukrajnai látogatására. Rámutatott arra, hogy
az említett bizottság hét éve nem ült össze, ami megfogalmazása szerint elfogadhatatlan. Továbbá kiemelte
a kereskedelem, a regionális projektek, beruházások előmozdításának fontosságát. A hírről beszámolt a Zn.
ua is.
Unian.ua: Закон про середню освіту допоможе розв'язати проблеми у відносинах з Угорщиною –
Кулеба
2020. január 16. (online)
A Vecer.com „Európában megkezdődött a szavazók korlátozása" című cikke szerint Olaszország,
Lengyelország és Görögország mellett Magyarországon is megfigyelhető, hogy a külföldre települt
jogosultakat nem bíztatják szavazásra, sőt, aktívan dolgoznak ez ellen, hiszen bizonyos politikai erők tudják,
hogy a külföldre települtek akadályozhatják megválasztásukat. A lap szerint Orbán Viktor magyar kormányfő
törekszik arra, hogy a Nyugat-Európában élő, jórészt ellenfeleit támogató magyar választópolgárok ne
szavazzanak, ezért nem szavazhatnak elektronikusan, el kell látogatniuk a nagykövetségekre, míg a 2010 óta
állampolgárságot kapott romániai és szerbiai magyarok jórészt támogatják a Fideszt. A Večer szerint nem
véletlen, hogy Orbán Németországban csak négy, Nagy-Britanniában három, Olaszországban és
Franciaországban két-két helyen biztosította a legutóbbi választásokon a szavazás lehetőségét. László Róbert,
a budapesti Political Capital Institute kiemelte, hogy a Momentum Mozgalom legutóbb a szavazatok 9,9
százalékát kapta, miközben a külföldön dolgozók 29 százaléka szavazott rájuk.
Vecer.com: Začetek oviranja volivcev v Evropi
2020. január 15. (online)
Amikor Orbán 2010-ben visszatért a hatalomhoz, egyeseket kizárt, míg másokat bevont a szavazásra
jogosultak körébe. Több százezer határon túli, Romániában és Szerbiában született és élő kisebbségi magyar
kapott állampolgárságot vagy szavazati jogot. Ők, akik mindig is érzékenyek voltak a magyar nacionalizmussal
kapcsolatos témákra, otthonról, levélben szavazhatnak és teszik is ezt, 96 százalékban Orbánra szavazva.
Másféle szabályok vonatkoznak a 345 000 Németországba, Olaszországba és Európa más országaiba
elvándorolt magyarra, akik a választók 5 százalékát jelentik. Nekik nagykövetségre, vagy konzulátusra kell
utazniuk, ha szavazni akarnak. A részvételi arány ennek megfelelően alacsony, átlagosan 15 százalékos, míg
Németországban csupán 6 százalékos. Orbánnak ez így megfelel, a szavazók közül 11 százalékkal kevesebben
szavaznak rá, mint a nemzeti átlag. Ugyanakkor a centrista, Európa-párti Momentum 20 százalékkal javít
eredményén ezekkel a szavazatokkal. A cikk kitért arra is, hogy Orbán Viktor államosított hat mesterséges
megtermékenyítéssel foglalkozó klinikát és stratégiai fontosságúnak nevezte őket. Mivel a magyarok egy
tizede hagyta el az országot, Budapest számára fontos, hogy elősegítse a születéseket. A cikk a lap online
felületén is megjelent.
Corriere della Sera: I voti «scomparsi» degli espatriati che potrebbero frenare l’Europa sovranista
2020. január 13., Federico Fubini (print, 6. oldal)
Orbán Viktor magyar miniszterelnök a trianoni békeszerződés utáni száz év kapcsán egy olyan
időszakról beszélt, amikor a magyarok nem tudtak semmilyen bizalmi kapcsolatot létrehozni a
szomszédokkal. A trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójáról meg kell emlékezni, mivel a
történelmi évfordulók fontosak – mondta csütörtökön Budapesten egy nemzetközi sajtótájékoztatón Orbán
Viktor magyar kormányfő, aki hangsúlyozta, hogy az évfordulón el kell hangzania az igazságnak, azonban
ezzel semmit sem változik a jövő. Szavai szerint az, ami valóban számít, az együttműködés a szomszédos
országokkal a jövő érdekében. Orbán felszólított Közép-Európa közös építésének törekvésére.
Pravda.sk: Orbán o Trianone: Boli sme sto rokov osamelí, so susedmi máme budúcnosť
2020. január 9., tasr (online)
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Bugár Béla, a koalíciós Most-Híd elnöke azt gondolja, hogy az MKP és a Most-Híd összekapcsolódását
egy választási pártba a Fidesz magyar kormánypárt befolyása hiúsította meg. A TASR hírügynökségnek adott
interjújában a pártelnök közölte, hogy ezen két párt együttműködéséről szóló megállapodás már elő
volt készítve, de az MKP végül azt elutasította. Az idei parlamenti választások ezért szerinte arról is fognak
szólni, hogy sor kerül-e a szlovákiai magyar politikai élet „orbanizációjára” vagy sem. A hírről a Sme is
beszámolt.
Hospodárske noviny: Bugár: Nechcem, aby kampaň bola o tom, či som sa na Maledivách s niekým stretol
alebo nestretol
2020. január 3., tasr (online)
A Jutarnji.hr Davor Bernardićot, az ellenzéki SDP elnökét idézte, aki a kormányzó HDZ elnökjelöltjét,
Kolinda Grabar-Kitarovićot többek között azért bírálta, mert az nem reagált arra, hogy Orbán Viktor
nemrégiben Nagy-Magyarország térképe előtt fotózkodott és a fényképet közzétette.
Jutarnji.hr: BERNARDIĆ 'Treba ispitati koja je veza Grabar-Kitarović i Leona Sulića... Hoće li mi u SDP-u
raditi o glavi ako Milanović izgubi? Neće'
2019. december 31. (online)
A Vecernji.hr beszámolt arról, hogy „Előzd meg Trianont!” nevű társasjáték forgalmazása indult meg
Magyarországon, mely a határok revíziójának eszméjét népszerűsíti. A lap szerint „Magyarországon a trianoni
békeszerződés revízióját szorgalmazó gondolatok szemmel láthatólag nem csak a Fidesz székházában és a
magyar kormány közösségi oldalain vannak jelen”. A cikk szerzője emlékeztetett arra, hogy Orbán Viktor
magyar kormányfő decemberben Facebook-oldalán olyan fényképet jelentetett meg, melyen a háttérben
Nagy-Magyarország térképe volt látható. Az „Előzd meg Trianont!” játék szerzőjével készített interjúban az
elmondta, a játék célja, hogy tudatosítsa, a határontúli magyarok is autochtón lakosok.
Vecernji.hr: Zaigrajte igru “Spriječi Trianon” i učinite Mađarsku opet velikom
2019. december 31. (online)
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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

