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ÖSSZEFOGLALÓK
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere úgy véli, hogy a magyar szülők nem szívesen küldik
gyermeküket közös osztályba a roma gyerekekkel. Balog szerint ez főként a határon túli magyaroknak jelent
gondot, akiknek nincs mindig lehetősége szegregált magyar iskolát választani. Lydia Gall, a Human Rights
Watch munkatársa szerint a szegregáció indoklása helyett a magyar kormánynak a roma gyerekek integrált
oktatásának biztosítása érdekében kellene lépéseket tennie. Michał Kokot újságíró szerint korábban a magyar
kormány többször saját politikai céljainak elérésére használta fel a roma kisebbséget, a Fidesz retorikájában
beállt fordulat hátterében a szélsőjobboldal romákkal szembeni fellépése állhat. Míg a Jobbik mérsékelte
korábbi radikális nézeteit, a Fidesz a szélsőségek irányába tolódott el – fejtette ki Zgut Edit, a Political Capital
agytröszt elemzője.
Gazeta Wyborcza: Czy romskim dzieciom w węgierskich szkołach grozi segregacja? Minister chce dla nich
osobnych szkół
2017. július 28., Michał Kokot (online)
A szlovákiai futballklubok már régóta szenvednek amiatt, hogy nincs elég pénzük, és képtelenek a
legtöbbször még a szocializmus évei alatt épített stadionokat is felújítani. Azonban a második ligában játszó
KFC Komárom csapata számára most megcsillant a remény: egy új szponzort sikerült találniuk, mégpedig a
magyar kormány személyében. Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Magyar Labdarúgó Szövetségen (MLSZ)
keresztül körülbelül hat millió eurónyi pénzösszeget adott a komáromi stadion felújítására. A TV JOJ
televíziónak nyilatkozó Szüllő Béla, a révkomáromi futballcsapat vezetője azt nyilatkozta, hogy nemcsak a helyi
futball, hanem minden sportág nehéz helyzetben van. „Nem tagadom, hogy a nehéz helyzet javítása
érdekében megkerestük Magyarországot is, ahonnan meglepő módon pozitív válasz kaptunk”. Stubendek
László révkomáromi polgármester szintén örült a magyar kormány döntésének, és alig várja, hogy felújítsák a
stadiont.
Pravda: Slovenský druholigista skáče od radosti. Orbán mu poslal neuveriteľných 6 miliónov
2017. július 28., Pravda (online)
A Frankfurter Allgemeine Zeitung a székelyekről közölt riportot. A Magyarországgal való politikai
viszony kapcsán a cikk kitért arra, hogy az erdélyi magyarok érdekeit képviselő Romániai Magyar Demokrata
Szövetség (RMDSZ) fontos partnere a Fidesznek. Orbán Viktorral évente többször találkoznak. Ugyanakkor a
magyar kormánypolitikusok növekvő érdeklődését az erdélyi magyarok iránt a románok nem nézik jó szemmel.
A magyar kisebbség többször adott okot politikai válságra Magyarország és Románia között, 2013-ban például
a székely zászló körüli vita eszkalálódott, mikor a román hatóságok eltávolíttatták a hivatalos épületekről. A
magyar kormány akkor erőteljesen bírálta a románokat, mire az volt a válasz, hogy nem kellene a román belső
ügyekbe beleavatkozniuk.
Frankfurter Allgemeine Zeitung: Das vernachläsigte Volk von Transsylvanien
2017. július 25., Christoph Strauch (print, 3. oldal)
Az Evenimentul Zilei az MTI tudósítása alapján közölte, hogy a magyar miniszterelnök-helyettes szerint
a külhoni magyaroknak biztosított állampolgárság válasz Trianon kihívására. Semjén Zsolt kifejezte
meggyőződését: a trianoni döntés csak részben a világháború elvesztésének következménye, legalább ilyen
fontos, hogy „egy nemzetietlen és hazaáruló banda Budapesten szétverte a magyar államiságot, a magyar
önvédelmet, és tudatosan lefegyverezte a magyar hadsereget”. Trianon tekintetében a miniszterelnökhelyettes természetesnek nevezte, hogy a magyar nemzet megélje fájdalmát, hiszen emberek millióinak életét
nyomorították meg, de büszkének kell lennie arra, hogy túlélte a „brutális csonkítást”. Akármi történt, meg
akarunk maradni, és magyarként akarunk megmaradni” – szögezte le Semjén Zsolt. Szerinte Magyarország és
a magyarság a történelmi sebeken túllépve őszintén kiegyezett és kibékült Szerbiával, és bizalmi, baráti, szoros
a két ország együttműködése nemzetközi téren is. „Ha velük meg tudtuk csinálni, nem hiszem, hogy a mi
készülékünkben van a hiba, ha a románokkal nem tudjuk” – fogalmazott a politikus.

Evenimentul Zilei: Ce a SPUS vicepremierul din UNGARIA despre TRIANON la “Tusvanyos”
2017. július 21., Andrei Visan (online)
Pásztor István, a VMSZ elnöke a vele készített interjúban kijelentette, hogy pártja és a Szerb Haladó
Párt (SNS), valamint a szocialisták (SPS) együttműködése zökkenőmentes. A politikus elmondása szerint az év
végéig meglesz a Vajdaság finanszírozásáról szóló törvény, melynek kiemelt jelentőséget tulajdonít. Pásztor
elmondta, hogy jó a viszonya az új szerb miniszterelnökkel is, s kifejtette, lehetségesnek tartja azt, hogy Szerbia
a Nyugattal és Oroszországgal is jó viszonyt tartson fenn. A politikus kifejtette, hogy a magyar-szerb államközi
viszony további fejlesztése a szerbiai magyar és a magyarországi szerb kisebbség elemi érdeke. A két ország
viszony meglátása szerint „a jószomszédi viszony egyik legjobb példája”.
Novosti.rs: Ištvan Pastor: Finansiranje Vojvodine stiže na sto
2017. július 17. (online)
A Reuters terjedelmes cikkben foglalkozott a határon túli magyaroknak adott gazdaságösztönző
támogatásokkal, melyekkel a szakértők véleménye szerint a kormány kedvére akar tenni a határon túli
magyaroknak a 2018-as választások előtt. A cikk megszólaltatta a vajdasági Csantavéren élő Kracsun Antalt is,
aki kifejezte háláját a magyar kormányzati támogatásért, és közölte, hogy a Fideszre fog szavazni. Ez az érzést
széles körben osztják a Vajdaságban, a Reuters által megkérdezett magyarok többsége azt tervezi, hogy a
Fideszre voksol. „Ahogy egyre közelednek a 2018-as parlamenti választások, az 54 éves Orbán támogatásokon
és kisvállalkozásoknak nyújtott, jelentősen támogatott hiteleken keresztül terjeszti ki a politikai arzenálját az
olyan etnikai magyarokra is, mint Kracsun” – jegyezte meg a cikkíró. Az első lépés volt, hogy megadta az etnikai
magyaroknak az állampolgárságot és a szavazati jogot, ami segített kiegészíteni a kétharmados parlamenti
többségét a 2014-es parlamenti választásokon, ugyanis ezen szavazók túlnyomórészben őt támogatták. A
legutóbbi közvélemény-kutatások valószínűsítik, hogy Orbán fog kormányon maradni 2018-ban. Szakértők
szerint a határon túli magyarok segíthetnek visszaszerezni Orbánnak az elvesztett kétharmados többséget. „A
kormány érdeke, hogy ezek a rokonszenvező szavazók a lehető legnagyobb számban jelenjenek meg a
választásokon” – jelentette ki Nagy Attila Tibor, a Méltányosság Politikaelemző Központ elemzője. A magyar
kormány becslései szerint a határon túli magyarok szavazatai két parlamenti hely sorsáról dönthetnek. „Ez a
program egyértelműen része egy szélesebb stratégiai koncepciónak, amely hét éve indult, és véleményem
szerint folytatódni is fog” – jegyezte meg a gazdasági program kapcsán Kiss-Parciu Péter, a külügyminisztérium
határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes államtitkára. „Biztos vagyok benne, hogy ez arra fogja
ösztönözi az embereket, hogy aktívabb szerepet vállaljanak a magyar közösség ügyében” – jegyezte KissParciu, kiemelve ugyanakkor, hogy az emberekre tartozik, kire szavaznak. A szocialisták szerint Orbán politikai
eszközként használja a határon túli magyarokat. Továbbá az ellenzéki párt bírálta a gazdaságösztönző program
átláthatóságának hiányát. Korábban a Kurir nevű szerb bulvárlap egyik cikke „Orbán átveszi a Vajdaságot”
címmel jelent meg. A Reuters cikkét a The New York Times is átvette.
Reuters: Orban courts voters outside Hungary with grants, cheap loans
2017. július 14., Gergely Szakacs (online)
Magyarország nyíltan készül Kárpátalja annektálására – jelentette ki a ZIK televízió csatorna műsorában
Pavel Hricenko, Ukrajna Nemzeti Tudományos Akadémia Ukrán Nyelv Intézetének igazgatója. Elmondása
szerint Magyarország nyíltan támogatja saját diaszpóráját, és eközben követeli az ukrán Legfelsőbb Tanácstól,
hogy az ne helyezze hatályon kívül azt a törvényt, amely regionális státuszt biztosít a magyar nyelvnek
(Kárpátalján – a szerk.). A hírről a Nyezaviszimaja Gazeta az EADaily hírügynökség cikkére hivatkozva számolt
be.
Nyezaviszimaja Gazeta: Украинский эксперт: Венгрия открыто готовится аннексировать
Закарпатье
2017. július 3. (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

www.medianezo.hu

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

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

Román nyelvű lapok
Adevărul
Evenimentul Zilei
Jurnalul National

+36 20 322 1738 | medianezo@medianezo.hu

