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ÖSSZEFOGLALÓK
A Die Presse közölte Boris Kálnoky cikkét, aki megírta, hogy Orbán Viktor támogatja azt a javaslatot, amely
lehetővé tenné a külföldön élő magyar kisebbségek számára, hogy közvetlenül ‒ a kormányokat megkerülve ‒ uniós
forrásokat kapjanak. A regionális kultúrák megőrzése érdekében az összes magyar párt által támogatott uniós polgári
kezdeményezés eddig több mint 1,2 millió aláírást gyűjtött össze, amelynek a célja, hogy a kulturális sokszínűséget ne
csak szavakkal, hanem anyagilag is támogassák megkerülve a nemzeti kormányokat. A szerző szerint ez egy nagyon
kényes kérdés, amit az Európai Bizottság kezdetben nem is akart engedélyezni, azonban a szervezők ezt követően
bírósághoz fordultak a magyar kormány támogatásával. Az Európai Bíróság miatt kénytelen volt jóváhagyni a komoly
sikerekkel kecsegtető kezdeményezést. Pesty László kampánymenedzser abban reménykedik, hogy kétmillió aláírás
gyűlik össze a november 7-i határidőig. Ez lenne a legmagasabb szám, amelyet valaha elértek egy uniós polgári
kezdeményezés során. Kálnoky szerint ez a példa szemlélteti az ilyen kezdeményezések erejét és az ellene való
tehetetlenséget. A szerző hozzátette, hogy Magyarország, amely az első világháború után elvesztette területének
kétharmadát és lakosságának felét, az EU eszközeit akarja használni a szomszédos országokban élő magyar
kisebbségek jogainak megerősítésére. Ennek különösen Románia nem örül.

Die Presse: Eine EU-Bürgerinitiative aus Ungarn spaltet die EU
2020. augusztus 29., Boris Kálnoky (online)

Az Evenimentul Zilei a 24.hu Markó Bélával készült interjújának román nyelvű fordítását közölte, benne az
RMDSZ volt elnökének kijelentésével: „nem voltam hajlandó alárendelni az RMDSZ-t még Orbán Viktornak sem”.
Markó az interjúban elmondta: „meg kell őrizni az önállóságunkat, egyetlen magyarországi párthoz sem szabad
hozzákötni a szekerünket, miközben igenis számítani kell a mindenkori magyar kormány és Magyarország
támogatására, függetlenül attól, hogy melyik párté a hatalom. A másik válaszom pedig úgy szól, hogy természetesen
jelen kell lenni a román belpolitikában. Támogathat minket Magyarország, sőt, akár a teljes Nyugat is, ha Bukarestben
érdemben nem vagyunk jelen, akkor legfeljebb elvi engedményeket érhetünk el". Hozzátette: „a törésvonal kezdettől
az, amiről már beszéltünk: integrálódjunk-e a bukaresti politikába, vagy egyszer és mindenkorra kössük a szekerünket
valamelyik magyarországi párthoz. Én az előbbi megoldás, vagyis az önálló RMDSZ-politika mellett tettem le a garast.
Mert bármennyire is egy nemzethez tartozunk, ez egy másik ország, másik politikai élet, s én nem voltam hajlandó
alárendelni az RMDSZ-t még Orbán Viktornak sem, csak kizárólag a saját választóink akaratának". Arról is szólt: „sok
mindent mérlegre tettem akkor persze, és bár nem ezen múlott, a döntésemhez tagadhatatlanul az is hozzájárult,
hogy már nem volt felhőtlen a viszonyom a hatalomra kerülő Fidesszel. Pontosan amiatt, amire utaltam: Orbánék
rosszallották, hogy az általam vezetett szervezet más magyarországi pártokkal is jó viszonyra törekedett. De ez nem
személyes ügy, hiszen ősrégen ismerjük egymást, volt sok vita, sok egyetértés, sok egyet nem értés. Sose vesztünk
össze, sose csaptunk be ajtót, a kettőnk közti konfliktus apránként alakult ki”. Markó leszögezte: „aggaszt, hogy a
magyar kormány és a román kormány között minimálisra szűkült a kapcsolat. És az is aggaszt, hogy míg a román
kormány befolyása nő Brüsszelben, addig az unióval folyamatosan hadakozó magyar vezetésé csökken. A
rendszerváltás idején hatalmasat lendített az erdélyi magyarság érdekérvényesítésén, hogy Magyarország a térség
legtekintélyesebb államának számított. Maguk a románok is így tekintettek Budapestre, és nagyon nem volt mindegy
nekik, hogy a hivatalos magyar politika miként nyilatkozik Romániáról. Ehhez képest, ha ma Brüsszelben kialakulna
egy román–magyar vita, elég nagy valószínűséggel a románoknak adnának igazat.”

Evenimentul Zilei: Markó Béla, dezvăluiri din interiorul UDMR. E tranșată problema cu Transilvania?
2020. augusztus 28., 24.hu (online)

A szerb N1info.com hírül adta, hogy a Vajdasági Rádió és Televízió magyar nyelvű műsorának szerkesztősége
szerint a televíziót érintő létszámcsökkentés veszélyt jelent a kisebbségi nyelveken történő tájékoztatásra. Az
újságírók arra szólították fel a televízió vezetését, hogy minél hamarabb találjanak megoldást a problémára,
hozzátéve, hogy megalázó, hogy a sajtóból kell értesülniük arról, hogy munka nélkül maradhatnak. A magyar
program szerkesztősége 35 tagból áll, melyek közül 15-nek van rendes munkaszerződése, kilencen ideiglenes
szerződéssel rendelkeznek, tizenegyen pedig ügynökségen keresztül dolgoznak be.

N1info.com: Redakcija RTV na mađarskom: Ugroženo informisanje na manjinskim jezicima
2020. augusztus 26., Beta (online)

Az Evenimentul Zilei a Der Spiegel cikkének román fordítását közölte, amelyben Keno Verseck arról írt, hogy
Orbán Viktor a Trianon-emlékmű felavatásával kifejezte vágyát egy új Nagy-Magyarország létrehozására. Az írásban
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hangsúlyozták, hogy Orbán Viktor beszédében a Trianont követő száz év magány végéről szólt, majd új nagyságot és
új dicsőséget ígért Magyarországnak. A kormányfő szerint a 21. századi Magyarország nemzeti politikájának hét
törvénye, hogy haza csak addig van, amíg van, aki szeresse; minden magyar gyermek újabb őrhely; az igazság erő
nélkül keveset ér; csak az a miénk, amit meg tudunk védeni; minden mérkőzés addig tart, amíg meg nem nyerjük;
határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs; egyetlen magyar sincs egyedül. A cikk szerint a magyar
miniszterelnök újra hadat üzent a Nyugatnak, amikor annak istentelenségét, szivárvány lobogóit, a migránsait és a
nyílt társadalmait ostorozta. Az írásban Verseck leszögezte: úgy is lehet értelmezni a beszédet, hogy Orbán Viktor
megsértette a szomszédos országokat és a nekik küldött üzenetben a magyar revizionista politikát hirdette meg.
Szerinte a nemzeti hovatartozás és a Trianon miatti gyász az Orbán-rezsim ideológiájának kulcselemei, amelyet
mobilizációra használnak. A szerző arról is írt, hogy a magyar kormány komoly forrásokat biztosít a határon túli
magyarok számára, valamint a határok felülvizsgálatát célzó magyar politika állandó diplomáciai válságokat generál
és felháborodást kelt a régió nacionalistái körében. Sok szomszédos országban viszont hallgatnak ezekről, mivel
Szlovákiában, Szlovéniában, Horvátországban és Szerbiában olyanok vannak hatalmon, akik csodálják Orbánt, az ő
barátai és szövetségesei, és hasonló belpolitikát folytatnak, mint a magyar miniszterelnök – írta a Der Spiegel. Ausztria,
Románia és Ukrajna pedig pragmatikus okokból nem konfrontálódik vele. Romániában például az RMDSZ gyakran a
mérleg nyelvét jelenti a parlamenti többség tekintetében – tették hozzá. Végül megemlítették, hogy a most felavatott
emlékművön sok olyan település neve megtalálható, amelyet éppen a Monarchia idejében magyarosítottak el és
amelyekben soha nem élt egyetlen magyar sem.

Evenimentul Zilei: Der Spiegel: Dorul lui Viktor Orbán de o nouă Ungarie Mare
2020. augusztus 25., Der Spiegel (online)

Az Evenimentul Zilei arról közölt cikket, hogy a magyar állam a Sapientia Alapítvány révén megvásárolta a
Kolozsvár központjában levő Melody Szálló épületét. A jövőben a Sapientia Egyetem keretében az Erdélyi
Hagyományok Háza fog az épületben működni – tették hozzá. Arról írtak, hogy bár a műemléképületre elővásárlási
joga volt a román államnak, sem a kolozsvári, sem a Kolozs megyei önkormányzat nem volt hajlandó kifizetni az eladó
által kért 5,6 millió eurós árat. A magyar állam egy másik épületet is megvett még 2002-ben Kolozsváron, ebben
működik most a Sapientia Egyetem – tették hozzá.

Evenimentul Zilei: Ungaria a dat lovitura în „inima” Ardealului. Autoritățile locale nu au vrut să dea banii
2020. augusztus 25., Iulia Moise (online)

A baloldali Der Spiegel online felületén megjelent véleménycikk szerint Orbán egy új Nagy-Magyarország
iránt vágyakozik. A szerző ennek kapcsán beszámolt az újonnan felavatott a Nemzeti Összetartozás Emlékhelyéről,
amely a Nagy-Magyarország összes városára és a trianoni békediktátum tragédiájára emlékeztet. A cikk beszámolt az
augusztus 20-án tartott beszédről, amely során Orbán elmondta, hogy Magyarország a legnépesebb és gazdaságilag
legerősebb ország a Kárpát-medencében, és soha többé nem engedheti meg magának a gyengeség luxusát. A
miniszterelnök kihirdette Magyarország megőrzésének hét törvényét, köztük, hogy csak az országnak vannak határai,
a nemzetnek nem, vagy például, hogy minden meccs addig tart, amíg meg nem nyerjük. Ugyanakkor Orbán nyílt
provokációt is tett a Nyugat felé, amely szerinte istentelen kozmosszal, szivárványos családokkal, migrációval és nyílt
társadalmakkal kísérletezik. Ezzel szemben kellett Közép-Európának egyesülnie, a régiónak ugyanis vissza
kellett nyernie a „hagyományos életösztönöket” és a „nemzeti büszkeséget”. A szerző szerint ez egy tipikus Orbánbeszéd volt. Szerinte a beszéd és az új magyar nemzeti emlékmű megnyitása az egy évtizedes politika csúcspontja, a
témának jelentős mozgósító hatalma van és nagy politikai előnyei vannak.

Der Spiegel: Orbáns Sehnsucht nach einem neuen Groß-Ungarn
2020. augusztus 23., Keno Verseck (online)

A közép-európai nemzeteknek össze kellene fogniuk, hogy megőrizzék a keresztény gyökereiket egy olyan
időszakban, amikor Nyugat-Európa a homoszexuális családokkal, a bevándorlással és az ateizmussal kísérletezik –
jelentette ki augusztus 20-án Orbán Viktor. A trianoni szerződés következményeire emlékező emlékmű felavatásakor
mondott beszédében a miniszterelnök felszólította a régió országait, hogy erősítsék meg a szövetségüket és fogjanak
össze a „lengyel vezérhajó” körül.

Mladá fronta Dnes: Orbán: Chraňme společně své křesťanské kořeny

2020. augusztus 21., ČTK (print, 5. oldal)
Orbán csütörtökön mondott beszédében kijelentette, hogy a közép-európai országoknak szövetségre kell
lépniük, hogy megőrizzék keresztény gyökereiket, miközben Nyugat-Európa azonos nemű családokkal,
bevándorlással és ateizmussal kísérletezik – írta meg a liberális Reuters hírügynökség. „Nyugat-Európa lemondott a
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(...) keresztény Európáról, és helyette istentelen kozmosszal, a családok szivárványosításával, migrációval és nyitott
társadalmakkal kísérletezik” – jelentette ki Orbán. A miniszterelnök azt is elmondta, hogy a trianoni szerződés
emlékéül felállított emlékhely – melynek átadásán beszélt – felhívás a közép-európai nemzeteknek, hogy erősítsék
meg szövetségüket és rendeződjenek a „lengyel vezérhajó” köré. Magyarországon az LMBT személyek ellen 2018 óta
egyre nagyobb az ellenségeskedés. Orbán maga ritkán kritizálta a szivárvány- vagy azonos nemű családokat, de a
parlament elnöke – Orbán régi szövetségese – a pedofíliához hasonlította a meleg örökbefogadást. A múlt hétvégén
két szivárvány zászlót téptek le önkormányzati hivatalokról. Sok magyar továbbra is nemzeti traumaként tekint a
trianoni szerződésre. Az emlékhely falain az a 12 ezer falu és város neve található, melyek egykor Magyarországhoz
tartoztak. Orbán többek közt szavazati jogot adott a határon túl élő magyaroknak, hogy helyreállítsa a nemzeti
büszkeség érzését. Szavazataik segítettek Orbánnak erős többséget fenntartani a parlamenti választások során.

Reuters: Hungary's Orban calls for central Europe to unite around Christian roots
2020. augusztus 20., Krisztina Than, Anita Komuves (online)

Igor Matovic (szlovák miniszterelnök) és Orbán Viktor az elmúlt napokban nem tűntek fel jó színben a
baloldali Pravda cikkének szerzője szerint. A szlovák kormányfőnek nyilvánvalóan sejtelme sincs róla, hogyan
működik a magyar nemzeti kisebbség pénzügyi támogatása Szlovákiában. Matovic a Csemadok képviselőit
meghívta egy ebédre, hogy szavai szerint helyrehozzon egy nagy igazságtalanságot. „[…] megtudtam, hogy a
szlovákiai magyarok ezen kulcsfontosságú kulturális szervezete egy centet sem kap a központi költségvetésből a
tevékenységére…, és ez egyáltalán nem fair” – írta a miniszterelnök egy Facebook-bejegyzésben, majd azt javasolta,
hogy hasonlóan a Matica slovenskához (szlovák közjogi kulturális és tudományos intézmény – a szerk.), a Csemadok
működéséhez is járuljon hozzá az állam. A cikk szerint Matovic állítása pontatlan. A Csemadok ugyan nem olyan
formában van rákötve a költségvetésre, mint a Matica slovenská, de hozzáférnek az állami pénzügyi forrásokhoz. A
nemzeti kisebbségek kultúráját támogató alap bőkezűen támogatja a Csemadok tevékenységét is. Amíg Matovic
hibát követett el a magyar kisebbség kulturális finanszírozásával kapcsolatban, Orbán Viktor Budapesten egy
kellemetlen meglepetéssel készült Szlovákia számára. A Szent István napi állami ünnepségek része volt a Nemzeti
Összetartozás emlékművének – a Trianon-emlékmű – felavatása is. A magyar diplomácia augusztus hatodikán
meghívta a külképviseletek vezetőit az ünnepségre. Hétfőn (augusztus 17-én) Szlovákia arról tájékoztatta a meghívót,
hogy nem küldi el képviselőjét az ünnepségre. A szlovák nagykövet ezért azon nem is vett részt. A szlovák diplomácia
azt üzente a magyarnak, hogy tiszteletben tartja Szent István ünnepét. A távolmaradást pedig azzal indokolta, hogy
a rendezvény része a Szlovákia számára vitatott Nemzeti Összetartozás emlékmű felavatása is, amely koncepciójával
a szomszédos országok felé a múlt üzenetét prezentálja, ami annak a közös történelemnek eltérő felfogását
hangsúlyozza, aminek össze kellene kötnie bennünket és nem elválasztani. „Orbántól ez egy érzéketlen lépés volt.
Először is nem kellett volna egyetértenie azzal, hogy az emlékművet a szónokok beszéde előtt avassák fel. Másodszor,
az ünnepséget két részre oszthatta volna, és a második részre már a külföldi vendégek részvétele nélkül kerülhetett
volna sor” – jegyezte meg egy meg nem nevezett diplomáciai forrás. A cikk emlékeztetett, hogy a szóban forgó
emlékművön olyan városok és falvak is vannak, ahol nem éltek magyarok.

Pravda.sk: Matovič zavádzal o Maďaroch. Orbán nahneval Slovensko
2020. augusztus 20., Miroslav Čaplovič (online)

Ki tudja létezik-e a világon még egy olyan nemzet, mint a magyar vagy pontosabban annak politikai elitje,
amely képes évről évre a televízió kamerái előtt alávetni magát a szellemi önostorozásnak a történelem egy
fejezetének megoldatlan traumájával összefüggésben – tette fel a kérdést a baloldali Pravda publicistája. A budapesti
politikusok a mai napig azon lamentálnak, hogy az első világháború után elveszítették hazájuk területének és
lakosságának kétharmadát. A történelmi Magyarország azonban csak az övéké volt? Szerintük csak a magyaroké volt
és „úgy is ért véget”. Egész Magyarországon több mint 400 kisebb-nagyobb Trianonra emlékező emlékmű van.
Magyarország még száz évvel később is a be nem gyógyult sebekbe szórja a sót? Mire jó ez az egész, és kinek jön ez
jól? – sorolta a szerző az általa meg nem válaszolt kérdéseket. Kétségtelen, hogy Orbán élettörténetén keresztül
érdemes figyelemmel követni, ahogy egy egykori fiatal liberális forradalmárból „nacionalista szuperkonzervatív” lett.
Száz évvel ezelőtt a történelmi logika szerint a szlovákok véglegesen elhagyták a „dohos történelmi Magyarországot”
és már soha sem térnek oda vissza – szögezte le a szerző.

Pravda.sk: Cesta do starých čias nevedie, pán Orbán
2020. augusztus 20., Martin Krno (online)

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy az emlékmű összeköti az összes magyart. „Ez a szimbóluma, hogy közös
örökösei vagyunk annak, amit a kultúra, a tudomány, a gazdaság és a sport terén a magyarok a világraszóló
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teljesítményükkel az emberiség asztalára tettek” – mondta a miniszterelnök. Orbán arra szólította fel a magyarokat,
hogy legyenek büszkék, valamint kifejezte köszönetét és elismerését, amiért azok a magyarok hűek maradtak a
hazájukhoz, akik a trianoni békeszerződés következtében az anyaországon kívülre kerültek. A kritikusok szerint az
emlékmű legalább 2500 olyan község és városnevet tartalmaz, amelyet annak ellenére magyarosítottak, hogy ott
nem lakott magyar népesség. A hírről a Pravda és a Sme is beszámolt a TASR hírügynökség nyomán.

Denník N: V Maďarsku odhalili Pomník spolupatričnosti súvisiaci so storočnicou Trianonu.
2020. augusztus 20., TASR, Új Szó, Infostart (online)

A La Vanguardia az EFE hírügynökség cikkét közölve számolt be Orbán Viktor augusztus 20-án mondott
beszédéről. A magyar kormányfő szerint „Európa hajója megfeneklett”, és keresztény értékei csak az országokban
élnek tovább, mint Magyarország. Orbán a Nemzeti Összetartozás emlékművének felavatásán arról is beszélt, hogy
az a kérdés, hogy az Európai Unió vezetői meg tudják-e újítani politikájukat, és vissza tudnak-e térni hagyományos
értékeikhez. A miniszterelnök úgy fogalmazott: az Európai Unió „lemondott a keresztény Európáról”. Orbán szerint
ezzel szemben állnak a közép-európai országok, melyekhez felhívást intézett, hogy tartsanak ki Európa keresztény
értékei mellett. A cikk a Nemzeti Összetartozás emlékművének ismertetése kapcsán említést tett arról is, hogy Trianon
máig trauma Magyarország számára, és referenciapont a magyar nacionalisták számára. Emellett pedig számos
súrlódás oka a szomszédos országokkal szemben.

La Vanguardia: Orbán dice que Europa ha naufragado y que sus valores sobreviven en Hungría
2020. augusztus 20., EFE hírügynökség (online)

Az Evenimentul Zilei a Reuters cikkének román változatát közölte, amelyben Orbán Viktor Trianonemlékműnél elmondott beszédéről jegyezték meg: újabb vitatható kijelentéseket tett a magyar miniszterelnök.
Kitértek rá: a több mint egy évtizede hatalmon levő nacionalista vezető leszögezte, hogy Nyugat-Európa lemondott
a keresztény Európáról és „helyette istentelen kozmosszal, a családok szivárványosításával, migrációval és nyitott
társadalmakkal kísérletezik”. A most átadott emlékhelyről Orbán Viktor azt mondta: ez felhívás, sőt sürgető kiáltás a
közép-európai népekhez, hogy erősítsék meg szövetségüket a „lengyel sztenderdek” körül. Ezzel kapcsolatban
megjegyezték, hogy Lengyelország Magyarország fő szövetségese a térségben és a PiS az LGMT-ideológia elleni
fellépést választási stratégiájának központi elemévé tette. Leszögezték, hogy Orbán Viktor többször bírálta a
homoszexualitást és az azonos nemű családokat, Kövér László pedig azt mondta, hogy a pedofíliával egyenlő, ha
azonos nemű párok fogadnak örökbe gyermeket. Megjegyezték, hogy a múlt héten két szivárványos zászlót is
eltávolítottak két fővárosi hivatalról, ezért az Egyesólt Államok nagykövetsége aggodalmát fejezte ki. Végül
hozzátették: sok magyar számára nemzeti traumának számít Trianon, mivel az akkori Magyarország területének
kétharmadát veszítette el és sokmillió magyar más országok területére kényszerült, mint Románia, Szlovákia, Ausztria
vagy Ukrajna. Orbán Viktor állampolgárságot és szavazati jogot adott ezeknek a magyaroknak és az ő segítségükkel
szerzett biztos parlamenti többséget az elmúlt választásokon – zárták a cikket.

Evenimentul Zilei: O nouă declarație controversată a lui Viktor Orban. Îndemnul premierului ungar
2020. augusztus 20., Reuters (online)

Az Rtvslo.si beszámolt a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára elkészült emlékhely átadásáról. Az
Országházzal szemben, az Alkotmány utcában létrehozott emlékművel kapcsolatban kiemelték, hogy azon
szerepelnek a ma a környező országokhoz tartozó települések, így szlovéniai városok és falvak nevei is. A szlovén
köztelevízió helyszínre küldött riportere kiemelte, hogy a magyar vezetés mindenkit biztosított arról, hogy nem
területi követelésekről van szó. Ezt nemrégiben Áder János is megerősítette a szlovén kollégájával, Borut Pahorral
tartott találkozójukon. A lap kiemelte ugyanakkor, hogy a magyar emberek politikai nézeteiktől függetlenül általában
nagy történelmi igazságtalanságként tekintenek a trianoni békediktátumra. Az emlékhely megnyitóján megtartott
beszédében Orbán Viktor kiemelte, hogy Közép-Európa országainak össze kellene fogniuk keresztény gyökereik
védelme érdekében, miközben Nyugat-Európa „az azonos neműek házasságával, betelepítéssel és az ateizmussal
kísérletezik”. A magyar kormányfő szerint Nyugat-Európa lemondott a keresztény Európáról. A hírről a Vecer.com is
beszámolt.

Rtvslo.si: Spomenik narodne enotnosti kot obeležje "velike Madžarske"?
2020. augusztus 20., STA (online)

A Politico.eu véleménycikket közölt Európa művészeinek helyzetéről a koronavírus idején. Magyarországon
a jobboldali kormány arra használta a vészhelyzeti művészeti tervet, hogy segítse nacionalista programját. A
drámaírók és komponisták számára szerény pénzösszegeket ajánlottak fel új szerzemények írására, azonban ennek
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volt egy nagy feltétele: a műveknek a trianoni szerződés témája köré kellett épülniük, ami egy olyan esemény, mely
régóta formálja Orbán Viktor nacionalista retorikai arzenáljának egy részét. Nánay Fanni, egy budapesti
fesztiválszervező úgy nyilatkozott, az egész csak propaganda volt, valójában botrányos. A cikk továbbá azt is
megemlítette, hogy a magyar szabadúszók kevés segítséget kaptak azon kívül, hogy nem kellett fizetniük szokásos
adóikat.

Politico.eu: Empty theaters, unsung operas, canceled tours: Europe’s artists vs. the virus
2020. augusztus 11., Katy Lee (online)

Orbán Viktor miniszterelnök júliusban jelentette be, hogy Magyarország határai egyelőre zárva maradnak az
EU-n kívülről érkezők számára, az egyetlen kivételt a jelentős magyar kisebbségnek otthont adó, és az EU-által a
koronavírus szempontjából biztonságosként elismert 14 ország között is szereplő Szerbia jelenti – írta a fontosabb
turistacélpontok újranyitásáról közölt összeállításában a CNN. Bár az EU alig néhány nappal korábban több ország
viszonylatában is az utazási korlátozások feloldására kérte a tagállamokat, a magyar miniszterelnök mindössze az
átutazók számára biztosított „humanitárius folyosó” visszaállítását jelentette be – tették hozzá.
A Vecer.com cikkében kiemelték, hogy a magyar és az olasz kisebbség parlamenti képviselőinek
támogatását meghálálva a kormány busás jutalmat ad a nemzetiségek képviselői által lakott területeknek. A Goricskó
tájegység területén élő magyarok ugyanakkor ebből jórészt kimaradnak, csak Lendva (Lendava) környéke profitál. A
lap emlékeztetett arra, hogy nem újdonság, hogy a kisebbségi képviselők a kormányt támogatják, ugyanakkor
emlékeztettek az előző magyar képviselő, Göncz László álláspontjára, aki visszautasította a kormánnyal való
együttműködést. A bejelentett támogatások között kiemelkedik a Muravidék-Rábavidék nemzetiségileg kevert
terület fejlesztését célzó alapítvány ötmillió eurós támogatása, amibe a magyar állam is pénzt fektet.

Vecer: Lojalnost manjšinskega poslanca vladi se je Madžarom na območju Lendave izplačala
2020. augusztus 8., Majda Horvat (online)

A Der Standardban megjelent véleménycikk szerzője szerint Orbán egy lépéssel közelebb került ahhoz a
célkitűzéséhez, hogy a média az egész országban az ellenőrzése alatt álljon, és így elérje a viták feletti teljes uralmat.
A szerző szerint valószínűleg magát Hermann Róbertet, Orbán Viktor egykori iskolapajtását és konzervatív magyar
történészt is meglepetésként érhette, amikor médiatámadásokat tapasztalt meg maga ellen. De így van ez az
autokráciákban, függetlenül attól, ki milyen vonal mögött áll – fogalmazott a szerző. Hermann egy interjúban
elmondta, hogy az 1920-as trianoni békeszerződés nem a szabadkőművesek összeesküvésén alapult Magyarország
ellen. Ezeknek az állításoknak Hermann szerint nincs történelmi alapjuk. A szerződés 100. évfordulóján az
államközeli média pontosan ilyen elméleteket terjesztett és táplálta Trianon nemzeti traumáját. Egyszer a
szabadkőművesek, majd újra Soros vagy a menekültek a bűnbakok. Orbán az összeesküvés-elméleteket az
összehangolt médiumok által a társadalom középpontjába terelheti, kedvére hozhatja fel a bűnbakokat, és így
elterelheti a figyelmet a kormánya alatt uralkodó korrupcióról.

Der Standard: Medienfreiheit unter Druck

2020. augusztus 3., Philippe Narval (online)
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