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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
A liberális Denník N a hírösszefoglaló rovatában arról írt, hogy Orbán Viktor több külföldi lap mellett a 

Hospodárske noviny napilapban is megjelentetett egy fizetett hirdetést, amelyben harcol a „régi jó rendért” a liberális 
Brüsszel ellen. Az olvasók ebből megtudhatták, hogy az Európai Parlament zsákutcának bizonyult: kizárólag a saját 
ideológiai és intézményi érdekeit képviseli, a nemzeti parlamentek szerepének megerősítése szükséges. A Denník N 
szerint legitim vélemény, hogy Orbán ellenzi az európai szuperállamot, de ez a tézis is az Orbán elleni egyre növekvő, 
az antidemokratikus és korrupt kormányzása miatti kritikából ered. A szlovák miniszterelnök Orbánnál tett 
látogatásakor a homoszexuálisok elleni diszkriminatív törvényt közvetlenül nem nevezte meg, de a mondata, 
miszerint „a Szlovák Köztársaság miniszterelnökeként számomra nagyon fontos, hogy minden állampolgár és minden 
kisebbség miniszterelnöke legyek”, okot ad a reményre, hogy ez éppen arról szólt. Egyébként ez minden Szlovákia 
részéről, hasonlóan a többi posztszocialista államhoz, Orbán bírálóihoz ismét nem csatlakozott az ország. 

Denník N: Newsfilter: Aj Matovičovi hrozí potupa v parlamente – Denník N  
2021.06.29., Szerző: Denník N (online) 

 
Eduard Heger (szlovák miniszterelnök) és Orbán Viktor a kedden Budapesten tartott egyeztetésükön 

egyetértettek a Nyugat-Balkán európai integrációja, a migráció és visegrádi négyes keretén belüli együttműködés 
kérdéseiben. A szlovák kormányfő Orbánnal tárgyalt a kétoldalú kapcsolatokról, az európai agendáról és az aktuális 
járványügyi helyzetről is. Heger köszönetet mondott Magyarországnak a koronavírus pandémia során nyújtott 
segítségért. A szlovák miniszterelnök a szlovák-magyar kapcsolatokról azt mondta, hogy az ebben a régióban nagyon 
specifikus. Hangsúlyozta, hogy Szlovákia minden állampolgárának és minden kisebbségének a miniszterelnöke akar 
lenni. Orbán Szlovákiát egy jelentős országnak nevezte, amely Magyarország harmadik legfontosabb kereskedelmi 
kapcsolata Németország és Ausztria után. Kiemelte, hogy a kölcsönös kapcsolatok soha nem voltak annyira jók, mint 
most. Orbán szavai szerint nagy terv Budapest, Pozsony, Prága és Varsó nagysebességű vasúttal való összekötése.  

A hírről a SME is beszámolt. 
A hírről a Pravda is beszámolt.  

Aktuality.sk: Orbán označil Slovensko za významnú krajinu, s Hegerom sa zhodol pri migrácii 
2021.06.29., Szerző: TASR (online) 

 
Az Index.hr hírül adta, hogy Horvátország és Magyarország oktatási és tudományos együttműködési 

programról szóló megállapodást írtak alá. Kásler Miklós a horvát oktatási miniszterrel, Radovan Fuchs-szal írta alá a 
2021-2025 közötti időszakra vonatkozó dokumentumot, ami a horvát tárcavezető szerint a két ország közötti rendkívül 
jó viszonyról tanúskodik és hozzátette, a két nemzet sok évszázados közös történelme fejeződik ki az 
együttműködésben. Fuchs szerint a horvátországi magyar és a magyarországi horvát kisebbség helyzetének 
rendezése más EU-tagállamok számára is minta lehet. A horvát miniszter kiemelte annak jelentőségét, hogy a 
kisebbségiek a másik országból fognak fogadni anyanyelvű oktatókat, így segítve nyelvi oktatásukat. Fuchs 
köszönetet mondott a magyar kormánynak a földrengés által sújtott horvát területeknek nyújtott segítségért. Kásler 
kiemelte, hogy mindkét kormány komoly figyelmet fordít a közoktatásra és kisebbségeik oktatására és kultúrájára. A 
magyar tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a két nemzet 800 éves közös hagyománnyal és történelemmel 
rendelkezik, melynek során békében éltek egymással. 

Index.hr: Hrvatska i Mađarska potpisale program suradnje u obrazovanju i znanosti  
2021.06.24., Szerző: Hina (online) 

 
A Delo.si cikkében kiemelték, hogy Magyarországon a sport egyértelműen a „megkérdőjelezhetetlen vezető”, 

Orbán Viktor egyik kulcsfontosságúnak tartott területe, aminek már a nemzetközi porondon is meglátszanak az 
eredményei. A lap szerint az ország már szinte minden szinten a sportrendezvények egyik kedvenc, magas színvonalú 
helyszínének számít. A lap hangsúlyozta azt is, hogy a sportba fektetett magyar eszközök megtérülnek, kiemelve, 
hogy Magyarország államháztartási eszközei 2,5 százalékát fordította a sportra, ami rekord Európában, igaz ez nem 
jelenti a legtöbb egy főre jutó összeget. A Delo szerint a sport támogatásával Orbán a magyarok önbizalmát is növelte, 
határon innen és túl, a cikk szerzője szerint a közel 600 millió euróból felépült Puskás Stadion Orbán programjának 
szimbóluma. A szlovén lap szerint a magyarok jól tudják, hogy a futball, a kosárlabda, a jégkorong, a kézilabda, a box, 
az atlétika és a kardvívás „bizniszt és presztízst jelent”. 

Delo: Zmagovalna formula, ki hrani tudi Slovence 
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2021.06.24., Szerző: Gorazd Nejedly (online) 
 
A magyar kormányportálon megjelent közlemény értelmében Magyarország megkezdi az ingyenes 

koronavírus elleni oltást a szomszédos országok határ mentén élő állampolgárai számára. Ennek eredményeképpen 
Kárpátalja lakossága is részesülhet a vakcinában. Az oltásról szóló határozatot a magyar lakosság és a határon túli 
magyarok védelme érdekében hozták meg, ami kibővíti a közvetlenül Magyarország határai mentén élők védelmét. 
Ennek eredményeképpen mind a magyarok, mind a határon mentén élő más államok állampolgárai a kijelölt 
oltópontokon már júliustól felvehetik az oltást. 

A Zn.ua által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 
Zerkalo Nyegyeli: Вакцинация украинцев - Украинцев могут начать вакцинировать в Венгрии  
2021.06.23. (online) 

 
Az Európa Tanács ülésén felszólaló Szijjártó Péter ismét megfeddte Ukrajnát a magyar kisebbség 

„jogsértése” kapcsán, és arra szólított fel, hogy adják meg számára a magyar nyelv használatának jogát minden 
területen, beleértve a közigazgatást is. A külügyminiszter elmondása szerint a kisebbségi jogok kérdése 
kulcsfontosságú marad Magyarország számára. Kifejtette, hogy Budapest arra kéri Kijevet, térjen vissza a korábbi 
állapotokhoz. A magyar kisebbség nem további jogokat kér, hanem azok visszaszolgáltatását, amelyekkel korábban 
is rendelkezett. Szijjártó nem tisztázta, hogyan kellene megvalósítani az „államigazgatást a nemzeti kisebbségek 
nyelvén”. A miniszter valószínűleg az úgynevezett nyelvtörvényre, más néven a Kivlov-Kolisznyicsenko törvényre 
hivatkozhatott. Az ukrán alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította ezt a törvényt, Szijjártó azonban meg 
van győződve arról, hogy Ukrajna különböző módon újíthatja meg a jogszabályokat. 

Zerkalo Nyegyeli: Экзамен госслужащие - Венгрия хочет льгот для нацменьшинства в Украине  
2021.06.22., Szerző: Jevropejszkaja Pravda (online) 

 
A Tanjug hírügynökség Pásztor István vajdasági magyar vezetőt idézte, aki elmondta, a Szabadka-Szeged 

vasútszakasz megnyitása új perspektívákat nyit a régióban. A 87 millió eurós munkálatok már megkezdődtek, míg a 
Budapest-Belgrád vasútvonal megépítésének legkésőbb 2025-ig be kell fejeződnie. Pásztor elmondta azt is, hogy 
nemsokára három újabb határátkelő nyílik meg a szerb-magyar határon. 

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Pastor: Obnova železnice otvoriće nove perspektive regionu  
2021.06.22., Szerző: Pannon RTV (online) 
 

Magyarország traumája – Európa problémája? címmel készített dokumentumfilmet az ARTE 
televíziócsatorna. Sugárka Sielaff filmszövegíró arról mesélt a film kapcsán, hogy hogyan próbálja a Fidesz a trianoni 
traumát a fiatal generációba átültetni – írta a Tagesspiegel. Orbán Viktor nemrég egy monumentális szobrot állíttatott 
Budapest belvárosában, amely a magyar nemzetet a nyugati győztes hatalmak áldozataként ábrázolja. Sielaff jól 
ismeri Magyarországot és a Romániával és Ukrajnával fennálló „parázsló konfliktusokat”: Kárpátalján például 
szélsőjobboldaliak nyíltan tüntettek a magyar kisebbség ellen. Magyarországon aggodalomra adhat okot, ha magyar-
román határmenti városokban Romániában élő magyarok regisztrálnak és szavaznak az önkormányzati választáson 
pénzért vagy állásajánlatért cserébe. A filmben Sielaff az ügy kapcsán egy Jobbikos képviselőnek tett fel kérdéseket, 
valamint az RTL Magyarország riporterének a szavazóhelyiségekben készült „bizarr felvételeire” támaszkodott. 

Tagesspiegel.de: Arte-Doku: Opferrollen in Ungarn - Medien - Gesellschaft - Tagesspiegel  
2021.06.21. (online) 

 
Magyarország az elkövetkező fél évben az Európa Tanács soros elnökségét fogja betölteni. Külügyminisztere 

az ET-ben tartott bevezető beszédében kiemelte, hogy a kisebbségi jogok kérdése továbbra is döntő jelentőségű 
Magyarország számára, továbbá hangsúlyozta, hogy az Európa Tanács tagállamaiban „garanciákat kell nyújtani a 
kisebbségi nyelvek az oktatásban, a kultúrában és a közigazgatásban való használatára” – számolt be az Unian 
hírügynökség a Jevropejszkaja Pravdára hivatkozva. Szijjártó Péter beszédének ezen részében egyetlen államot sem 
említett, később azonban kifejtette, hogy az igényt Ukrajna irányában fogalmazta meg. A tárcavezető elmondta, hogy 
az említett jogokat vissza kell állítani az Ukrajnában élő magyarok számára. Hozzátette, Ukrajna többféle módon 
állíthatja vissza a jogszabályokat, és arra kérte a hatóságokat, hogy konzultáljanak a kisebbség képviselőivel, és 
járjanak el annak megfelelően, ahogyan ők kérik.  

Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 



 

 
   

Unian hírügynökség: Голова МЗС Угорщини озвучив у ПАРЄ побажання щодо мовної політики України  
2021.06.21., Szerző: Jurij Hodovan (online) 

 
A Mirotvorec listájára felvett magyar politikusokat és a kisebbség tagjait megtorlás fenyegeti – jelentette ki 

Szijjártó Péter. Véleménye szerint a Mirotvorec azon ellenségek listája, akiket büntetést érdemelnek. Elmondta, hogy 
jómaga is szerepel a listán, de számára ez nem jelent problémát, mivel Magyarország terrorizmus elhárító szolgálata 
megvédi. Az Ukrajnában élőknek azonban több oka van a félelemre. A weboldal létezése veszélyt jelent Bocskor 
Andrea EP-képviselőre, akit a magyar kvóta alapján választottak be az Európai Parlamentbe. A képviselő fél a 
karácsonyi ünnepekre hazatérni azért, mert fenn van a listán és nem áll védelem alatt – mutatott rá Szijjártó. 

Unian hírügynökség: Сійярто поскаржився в ПАРЄ на "Миротворець"  
2021.06.21., Szerző: Ljudmila Zsrenovszka (online) 

 
A Vecer.com beszámolt arról, hogy Szijjártó Pétert a szlovéniai Lendva (Lendava) díszpolgárává avatták. 

Janez Magyar polgármester a döntést azzal indokolta, hogy a lendvai gazdaságot támogató számos magyar 
kezdeményezés köthető a magyar tárcavezető nevéhez. A miniszter a díszpolgárrá avatást követően átadta a lendvai 
futballakadémiát is. Szijjártó az avatáson elmondott beszédében többek között kiemelte, hogy a térség az új 
koronavírus okozta járvány nehéz időszakán van túl, ami meglátása szerint rámutatott arra, hogy a régió országai 
mennyire függenek egymástól. Szerinte az állapotok rávilágítottak arra, hogy a magyar külpolitika két irányvonala 
helyes, hiszen az első helyen a jószomszédi viszony, a másodikon pedig a határon túli magyar közösségek 
támogatása szerepel. A két cél meglátása szerint napjaink Európájában nem ellentétes, sőt harmonizálnak. A magyar 
tárcavezető szerint Magyarország és Szlovénia viszonya az őszinte tiszteleten és barátságon alapszik, amiben szerinte 
jelentős szerepe van a muravidéki magyarságnak. Szijjártó szerint a magyar fél tudatosította, hogy minél jobban megy 
a másik félnek, annál jobban megy a magyaroknak is és hozzátette, hogy Lendva és környéke a továbbiakban is 
számíthat a magyar kormány támogatására. Elmondta továbbá, hogy a lendvai polgármestertől és másoktól újabb 
fejlesztési ötletekre és kezdeményezésekre számít. 

Večer: Madžarskemu ministru Szijartu v Lendavi podelili naziv častnega občana  
2021.06.17., Szerző: STA (online) 
 

A Kp.ua az ukrajnai őslakosokról szóló törvényjavaslatot boncolgató cikkében kitért arra a kérdésre, hogy 
miért maradtak ki abból az oroszok, a magyarok és a románok. A szerző szerint azért, mert az ukrán állampolgárok 
ezen kategóriái a nemzeti kisebbség fogalmába tartoznak. Az ukrán jogszabály értelmében a nemzeti kisebbségek 
ukrán állampolgárok csoportjai, akik nemzetiségük szerint nem ukránok, kinyilvánítják egymás között a nemzeti 
identitás és közösség érzését. Az őslakos népektől a nemzeti kisebbségeket az „anyaország" megléte különbözteti 
meg: magyaroknak ott van Magyarország, az oroszoknak Oroszország stb. De ez a megkülönböztetés meglehetősen 
feltételes – mondta Igor Gruzev történész. Ennek fényében 1948-ig az Ukrajna területén élő zsidók őslakosok voltak, 
és Izrael létrejöttével megszűntek azok lenni, bár ez több tucat generáció életében semmilyen változást nem 
eredményezett. Alekszej Jakubin politológus szerint a törvényjavaslat egyértelműen politikai célokat követ, és 
diszkriminatív rendelkezéseket tartalmaz. Egyik etnikai csoport több jogosultságot nyer, mint a másik. A politológus 
továbbá megjegyezte, hogy Ukrajna nem dolgozta ki párhuzamosan a nemzeti kisebbségekről szóló 
törvényjavaslatot, bár ez az Európai Unió és a Velencei Bizottság előírása volt. A javaslat gyakorlatilag privilégiumokkal 
rendelkező vagy azoktól megfosztott etnikumokra osztja fel Ukrajna lakosságát, ami ellentmond mind a nemzetközi 
jogi normáknak, mind a demokráciának – szögezte le Jakubin.     

A cikk az újság nyomtatott felületén is megjelent. 
Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: Почему татары, караимы, крымчаки - коренной народ, а украинцы - нет  
2021.06.16., Szerző: Valerija Csepurko (online) 
 

Az Evenimentul Zilei az MTI román nyelvű cikkét közölte Semjén Zsolt nyilatkozatáról, kiemelve, hogy a 
miniszterelnök-helyettes elismerte, hogy „Magyarország célja, hogy szülőföldjükön tartsa a szomszédos 
országokban élő magyarokat”. Idézték Semjén Zsoltot: „Trianon sebe után végre bátorítást, lehetőséget, támogatást 
kapott a határon túli magyarság erkölcsileg, érzelmileg, intézményesen és anyagilag”. A KDNP elnöke hangsúlyozta: 
a kormány felelősséget visel a határon túli magyarok sorsáért, ennek jegyében kaphatták meg az állampolgárságot, 
és ezt bizonyítja a magyar érdekek érvényesítését célzó különböző programok elindítása is. Mint mondta, Trianon 
százéves története négy jól elkülöníthető szakaszra osztható. A miniszterelnök-helyettes kiemelte, hogy mára a 
magyar kormány központi helyre emelte a nemzetpolitikát, ennek pedig egyetlen oka Trianon. A kormány deklarálta 
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az Alaptörvényben, hogy Magyarország felelősséget visel a határon kívül élő magyarok sorsáért – fogalmazott. Több 
program indult a nemzetpolitika megvalósításának érdekében, köztük a diaszpórában élő magyarságot segítő Kőrösi 
Csoma Sándor-program és a Kárpát-medencei szórványmagyarságot támogató Petőfi Sándor-program. Semjén Zsolt 
beszélt arról is, hogy 2016-ban a külhoni nemzetrészek megmaradását célzó gazdaságfejlesztési program indult, 
tematikus éveket szerveztek, amelyekkel a külhoni magyarság egy-egy csoportjára irányították a figyelmet. Ezen kívül 
óvodafejlesztési program indult, és megújult számos egyházi épület, kastély, kúria is. Emlékeztett: kormányzásuk első 
évében összehívták a Magyar Állandó Értekezletet, 2012-ben létrehozták a Magyar Diaszpóra Tanácsot, amely a 
világon szétszórtan élő magyarság szervezeteinek közös fóruma. Minden nemzet egyéni, olyan értékekkel bír, 
amelyeket csak ő adhat az egyetemes emberiségnek. Éppen ezért a nemzetek kötelessége saját kultúrájuk védelme, 
kimunkálása – húzta alá. Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős 
államtitkára köszöntő beszédében azt hangsúlyozta, hogy Trianonnal kapcsolatban nem a múlt siratására, hanem a 
következő száz évre szóló iránymutatásra van szükség. A mai nemzedék küldetése a kereszténység megőrzése és 
„Európa újrakeresztelése" – jelentette ki, hozzátéve, hogy a magyarság a hitnek és a kereszténységnek köszönheti 
megmaradását. 

Evenimentul Zilei: Ungaria a recunoscut. Vrea să-i țină pe maghiarii din țările vecine „pe pământul lor natal”  
2021.06.11., Szerző: Sabina Popescu (online) 

 
A Day.kyiv.ua terjedelmes cikket közölt az Ukrán Intézet a Reneszánsz alapítvány támogatásával készült 

átfogó tanulmányáról, amelyben azt vizsgálták, hogyan tekint Ukrajnára a világ hét országa. A tanulmány 
Magyarországra is kiterjedt, megjegyezve, hogy az Ukrajnára vonatkozó magyarországi jelentéseket nehéz 
kedvezőnek nevezni. A szakértők szerint a média hajlamos eltúlozni az államközi kapcsolatokban felmerülő 
problémákat, az ukrajnai magyar kisebbség elnyomására összpontosít, és egyoldalúan ábrázolja Ukrajnát, mint olyan 
országot, „ahol minden rossz” – állt a jelentésben. Natalia Zaderei, az InMind kutatócég vezetője megjegyezte, hogy 
– amint a tanulmány azt kimutatta – a magyarok pozitívnak és kreatívnak tartják magukat, tehát más országok 
képviselőiben is ezeket a vonásokat értékelik. A magyar szakértők szerint az Ukrajna iránti érdeklődés változó, amikor 
azonban olyan esemény következik be, ami felkelti a média érdeklődését, érdemes olyan együttműködési ötleteket 
készenlétben tartani, amelyekkel a megfelelő pillanatban elő lehet rukkolni a magyar fél előtt. Lengyel kollégáikhoz 
hasonlóan a magyarok is az együttműködést tanácsolták, nem csak a központi hatóságokkal, hanem a városok helyi 
hatóságaival, különösen az ukrajnai határ menti városokéval. A nemzeti kisebbség kérdése gyakran felmerül 
Magyarország összefüggésében. Itt fontos annak megértése, hogy a magyarok törődnek saját kisebbségeikkel. Amint 
azt a jelentés megállapította: „Magyarország pénzügyi és szervezeti szempontból rendszeresen támogatja a nemzeti 
kisebbségeket, beleértve az ukrán nemzetiségűeket is. Pályázatokat írnak ki mind Magyarország, mind az EU 
támogatásaira vonatkozóan. Nemcsak a központi, hanem a helyi hatóságok is gondoskodnak a nemzeti 
kisebbségekről". A cikk szerint figyelembe kell venni ezeket a kérdéseket, ha Ukrajna valóban érdekelt az 
együttműködésben. Dmitro Tuzsanszkij, a Közép-európai Stratégiai Intézet igazgatója kifejtette, a problémát abban 
van, hogy az identitás és az asszimiláció veszélye meglehetősen érzékeny téma Magyarország számára is. „A nemzet, 
a nemzetépítés teljes víziója erre épül ... Ukrajna és Magyarország számára a nyelv és az identitás kérdése egyaránt a 
túlélés kérdése” – fűzte hozzá Tuzsanszkij. A szakértő visszaemlékezett arra, hogy Orbán Viktor angol nyelven tartott 
körbetekintést a sportolóknak a magyar parlamentben, amely során rámutatott arra, hogy „mi magyarok kulturális 
elszigeteltségben élünk Közép-Európában. Ez egyrészt csodálatos, mert egzotikus, másrészt veszélyes, mert nagy az 
asszimiláció veszélye”. 

Deny: Зарядитись енергією України  
2021.06.11., Szerző: Marija Csadjuk (online) 

 
Orbán Viktor nem csak a labdarúgás szenvedélyes rajongója, hanem hosszú ideje játékos is. A kritikus médiák 

megvásárlásán és az értelmiség ellen irányuló szűnni nem akaró nyomáson kívül Orbán politikai klikkjének legnagyobb 
befolyási övezete éppen a sport, elsősorban pedig a labdarúgás, amelyet eszközként használ a hazai és a külföldi 
presztízs építésére. Amikor a magyar miniszterelnök 2010-ben ismét hatalomra került, bevezette TAO néven ismert, 
vitatott sportfinanszírozási rendszert. A TAO működési alapja, hogy a társaságok adózott nyereségének egy részét 
azon sportszervezeteknek utalják, amelyek tulajdonosai általában a miniszterelnök kegyeibe tartozó vállalkozók. A 
HVG – az egyik utolsó kritikus médium – számításai szerint így a pandémia kezdetéig körülbelül 900 milliárd forint folyt 
a magyar sportba. A kritikusok a kormány szemére vetik, hogy többet költ a sportra, mint a tanárok fizetésére vagy az 
egészségügyre. A magyarok több mint negyede a szegénységi küszöb alatt él, amit az ellenzék egy akutabb 
problémának tart a sport fejlesztésénél. A sportszervezetek támogatásokkal való gazdálkodása azonban a mai napig 
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nincs semmilyen ellenőrzésnek alávetve. Az első osztályú klubok túlnyomó többségét a Fidesz tagjai vagy annak közeli 
munkatársai vezetik. A cikk beszámolt a felcsúti labdarúgó komplexumról, valamint arról, hogy a klub fölött álló 
alapítványt a leggazdagabb magyar, Mészáros Lőrinc irányítja, akit Orbán „jobbkezének” vagy „szolgálójának” 
neveznek. Orbán sportpolitikáját támogatja az egyetlen magyar sport napilap, a Nemzeti Sport is, amelynek a 
főszerkesztője a Puskás Akadémia sajtóosztályának a vezetője volt. Denisz Volkov orosz szociológus a Politico-nak azt 
mondta, hogy Orbán számára a sportsikerek ürügyet jelentenek a nemzeti érzés és büszkeség felkeltésére. A magyar 
miniszterelnök néhány támogató szemében az érinthetetlenség látszatát keltette. A növekvő hatalommal a 
labdarúgásról alkotott nézete is megváltozott: a romantikus elképzelésből, miszerint a meccsek alatt szóljon a zene, a 
hatalmi politikájának pragmatikus részévé vált. Az elmúlt években arra törekszik, hogy a befolyását Magyarország 
határain kívül is terjessze. Az államilag támogatott akadémiák koncepcióját több milliárdos pénzügyi injekciókkal 
próbálja megvalósítani az erős magyar kisebbséggel rendelkező enklávékban Szlovéniában, Szerbiában, 
Romániában, Horvátországban és Szlovákiában is – tehát azokban az országokban, amelyek 1920 előtt azt a területet 
alkotják, amit az irredenták „Nagy-Magyarországnak” neveznek. Ezek a szervezetek a Balkan Insight szerint 
egyöntetűen azt állítják, hogy csak a futball érdekli őket és a pénz politikai hátterét nem érzékelik. A magyar független 
médiumok azonban hangsúlyozzák, hogy a labdarúgás Orbán számára csak a propaganda eszköze a magyarok etnikai 
érzésének felkeltésére itthon és külföldön. 

Denník N: Ten úspech smrdí korupciou. Orbán futbalom priživuje víziu Veľkého Maďarska – Denník N  
2021.06.11., Szerző: Edward Szekeres (online) 
 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a Varosh nevű hírportálnak azt nyilatkozta, Orbán 
Viktor kész találkozni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, a döntés Kijev kezében van. Gulyás Magyarország fontos 
partnerének nevezte Ukrajnát, illetve megerősítette, hogy a találkozónak nincsenek feltételei. Kifejtette, hogy 
Budapest kész támogatni Ukrajna NATO-hoz és EU-hoz való csatlakozását, ugyanakkor emlékeztette az ukrán felet a 
magyar nemzeti kisebbség kérdésére. Gulyás szerint Magyarország kompromisszumra kíván jutni az ukrán állammal, 
és véleménye szerint a megoldás a kétnyelvű oktatás lehetne. Megjegyezte továbbá, garantálni kell Ukrajna területi 
integritását, és az elmúlt években Magyarország álláspontja egyértelmű volt: Oroszországnak tiszteletben kell tartania 
Ukrajna területi integritását. 

A Korrespondent.net által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 
Korrespondent: В Будапеште заявили о готовности Орбана встретиться с Зеленским - Korrespondent.net  
2021.06.04., Szerző: Inna Szabatyin (online) 

 
Trianon évfordulója minden évben a szlovák-magyar kapcsolatok próbája, amelyeket az elmúlt évtizedben 

nem nehezítettek a korábbi konfliktusok – írta a liberális lap a hírösszefoglaló rovatában. Az, hogy az évforduló 
incidensek nélkül zajlott, természetesen egy jó hír, még ha nem is lehet tudni, hogy ezért mekkora mértékben tehet a 
még mindig jelen lévő világjárvány. Orbán Viktor az évforduló kapcsán csak néhány gondolatot fogalmazott meg az 
állami rádióban és viszonylag mérsékelt hangnemet választott. A magyar miniszterelnök azt is kiemelte, hogy 
Magyarország kapcsolatai a szomszédos államokkal javulnak. A trianoni szimbolika valódi funkciója ma már inkább a 
pártszükségleteket szolgálja. A magyar kormánybarát híroldalak az évfordulót az ellenzék kritizálására használták fel, 
amely szerintük ellenséges a határon túli magyarokkal. Karácsony Gergely „ellenzéki vezér” erre úgy reagált, hogy 
Trianon egy olyan trauma, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni, kár lenne elbagatellizálni, de nem szükséges 
heroizálni sem. 

Denník N: Newsfilter: Očkovanie na Slovensku je sci-fi, v ktorom sa stroje vzbúrili proti ľuďom – Denník N  
2021.06.04., Szerző: Denník N (online) 

 
Orbán Viktor miniszterelnök a nemzeti összetartozás napja alkalmából a trianoni békeszerződés aláírásának 

évfordulóján kijelentette, hogy Magyarországnak egyre jobb kapcsolatai vannak a szomszédos országokkal. „Ugyan 
Magyarországnak ezekkel az országokkal Trianon miatt vitái vannak az ott élő magyarok jogaival összefüggésben, de 
megmutatkozott, hogy tiszteletben tartják az erőnket és a sikerünket” – idézte a miniszterelnököt az MTI. Orbán 
közölte, hogy „egyre jobb kapcsolataink vannak egyre több környező országgal, arra törekszünk, hogy barátságokat 
szerezzünk és ne ellenségeket”.   

SME: Orbán ocenil vzťahy so susedmi napriek sporom pre Trianon - Svet SME  
2021.06.04., Szerző: TASR (online) 
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Az Agerpres hírügynökség az MTI alapján ismertette Orbán Viktor szavait: „a magyar nemzet megmaradt, 
azok, akiket elszakítottak tőlünk fizikai valójukban, lélekben mindig is velünk maradtak”. A heti rádióinterjújában a 
miniszterelnök arról beszélt, hogy „van egy nagy nemzet, amely messze túlnyúlik az országhatárokon. És ennek a lelki 
közösségnek a megőrzése – az elmúlt nehéz száz év ellenére – mégis csak sikerült” – írták. Orbán Viktor azt mondta, 
hogy a nemzeti összetartozás gondolata erős, erősebb, mint a korábbi évtizedekben bármikor is volt. Kiderült – 
folytatta –, hogy „a szomszédaink is, akikkel Trianon okán van is számos vitánk az ott élő magyarok jogait illetően, az 
erőt és a sikert respektálják”. Amióta sikerült megerősödnünk, azóta javítottuk a szomszédainkkal a viszonyt. Egyre 
több szomszédunkkal egyre jobb kapcsolatban vagyunk, nem ellenfeleket gyűjtünk, hanem barátokat” – jelentette ki 
Orbán Viktor. Idézték a magyar politikai pártok képviselőinek a nemzeti összetartozás napja alkalmából 
megfogalmazott üzeneteit is: Láng Zsolt és Simicskó István nyilatkozata mellett az MSZP, az LMP és a Liberális Párt 
közleményét is ismertették. 

Agerpres hírügynökség: Ungaria: Premierul, partidele de guvernământ şi opoziția au marcat Ziua coeziunii naționale  
2021.06.04. (online) 

 
Az Izvestia.ru interjút közölt Szijjártó Péterrel, aki beszámolt Magyarország terveiről a Szputnyik V 

gyártásáról az ország területén, valamint a határnyitásról az orosz állampolgárok számára. A külügyminiszter 
elmondta, hogy egy hónappal ezelőtt felajánlotta Szergej Lavrov orosz külügyminiszternek és Mihail Murasko 
egészségügyi miniszternek az oltási igazolványok kölcsönös elismerését a két ország között. „Amint megegyezés 
születik az igazolások elismeréséről, azonnal engedélyezzük, hogy a már beoltott orosz turisták akadálymentesen 
beléphessenek Magyarországra, karantén és tesztelési kötelezettségek nélkül” – ígérte Szijjártó. Hozzátette, hogy a 
javaslat még vita tárgyát képezi az orosz közigazgatás részéről. Szijjártó megköszönte az Orosz Közvetlen Befektetési 
Alapnak, Denisz Manturov ipari és kereskedelmi miniszternek és az orosz kormánynak, hogy őszinte és lelkiismeretes 
partnerek voltak a Szputnyik V oltóanyag magyarországi megvásárlásáról szóló tárgyalások során. Elmondta, hogy 2 
millió dózist szereztek be, ami időben érkezett meg. Az orosz oltóanyag nagyon népszerű a magyarok körében: 1 millió 
állampolgárt oltottak be vele. Szijjártó beszámolt arról, hogy jelenleg tárgyalásokat folytat Manturovval az 
együttműködés fokozásáról, vagyis egy oltóanyaggyár építéséről Magyarországon. Építése a jövő év végéig 
befejeződik, tehát ettől kezdve Magyarország önállóan gyárthat vakcinát, saját vagy külföldi oltóanyagot licenc 
alapján. Az Orosz Közvetlen Befektetési Alap és a magyar szakértők között már megkezdődtek a tárgyalások a 
stratégiai partnerségről, beleértve a Szputnyik V magyarországi gyártását. Szijjártó továbbá elmondta, hogy Budapest 
készen áll arra, hogy Minszk helyett otthont adjon a Donbászt érintő tárgyalásoknak. A döntés ugyanakkor nem 
Magyarországtól függ, ha a tárgyalást résztvevői ezt kérik, Budapest megteszi. A kérdésre, miszerint végéhez 
közeledik-e a Budapest és Kijev közötti konfliktus, Szijjártó azt válaszolta, Magyarország ragaszkodik ahhoz, hogy a 
magyar kisebbség visszakapja az ukrán oktatási törvényt megelőző jogait. Tehát, ha a magyar kisebbségnek 
visszaadják a jogait, a kérdés le lesz zárva – szögezte le Szijjártó. 

Izvesztyija: «1 млн наших граждан был вакцинирован "Спутником"» | Статьи  
2021.06.03., Szerző: Elnar Bajnazarov (online) 

 
Berényi Józseffel, az MKP alelnökével készített interjút a Denník N, amelyben a magyar kormányra is kitértek. 

Berényi szerint Igor Matovic (szlovák pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes) sok érzelmet visz a politikába, 
talán többet is, mint amennyire szükség lenne és jelenleg pozitívan elfogult a magyarokkal szemben, ami mögött az is 
lehet, hogy nagyon sok magyar rá szavazott annak ellenére, hogy nem volt kimondottan kisebbségi programja. Az 
interjúkészítő felvetette, hogy az állampolgárság ügye rámutatott arra, hogy a szlovák-magyar kapcsolatok még 
mindig viszonylag törékenyek. Berényi szerint nem törékenyek, de van pár kritikus kérdés, amit nem sikerül megoldani 
1990 óta. Ilyen például a kollektív bűnösség kérdése és a mai napig tartó következményeinek megszüntetése. Továbbá 
ilyen kérdések a kettős állampolgárság és az önkormányzatiság elve is. Berényi úgy véli, hogy ha adott a bizalom, 
jobban lehet előre haladni, a bizalmat pedig csak kommunikációval lehet építeni. Arra a kérdésre, hogy Igor Matovic 
számára fontosabbak-e a magyar kormánnyal való jó kapcsolatok, mint a múltban, Berényi azt felelte, hogy 
természetesen. Az, hogy a szlovákiai magyaroktól sok szavazatot kapott, vélhetően változtatott az irányultságán. A 
Szputnyik esetében is nagy segítséget kapott a magyar kormány képviselőitől, ami akkor számára nagyon fontos volt. 
Az újságíró megkérdezte, hogy lesz-e a magyar kormánynak befolyása a Szövetség politikájára. Berényi közölte, hogy 
amikor az MKP elnöke volt, félévente egyszer találkozott Orbán miniszterelnökkel. „Őszintén mondom, hogy egyszer 
sem mondta, hogy mit kellene csinálnunk. Mindig megkérdezte, hogyan segíthet nekünk és azt is megmondta, hogy 
lehetséges-e valami vagy sem. Soha semmire sem utasított bennünket. Azt nem tudom, hogyan folynak a tárgyalások 
2016 után, de akkoriban így ment” – mondta Berényi és hozzátette, hogy szerinte a V4-nek nagy a jelentősége és 
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kérdéses, hogy az Európai Unió jelenlegi iránya helyes-e, ez azonban nem azt jelenti, hogy telefonon keresztül 
irányítják őket Magyarországról. A magyarországi választások kapcsán az interjúalany elmondta, hogy a járvány egy 
nehéz helyzetet teremtett, de a kormány meg tudta tartani a gazdasági eredményeket, tehát a Fidesz győzelmére 
számít, talán kétharmados többség nélkül. 

Denník N: Berényi z SMK: Matovič je voči Maďarom pozitívne zaujatý, lebo ho podporili vo voľbách – Denník N  
2021.06.02., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 
Kapitány Balázs demográfussal készített interjút a liberális Denník N, aki szerint nem volt elég a több 

megszületett gyermek Magyarországon arra, hogy megállítsa a népességfogyást. Kapitány elmondta, hogy 
Magyarország lakossága 1980 óta folyamatosan csökken, amit bizonyos időszakokban a bevándorlás mérsékelt, a 
csökkenés azonban még ennél is jelentősebb lenne, ha Magyarországra nem érkeznének nagy számban határon túli 
magyarok. Az Orbán-kormány családpolitikájára vonatkozó kérdésre az interjúalany közölte, hogy tény, hogy 
Magyarország nemzetközi összehasonlításban is sokat költ a családok támogatására, de hogy világelső-e ebben, az 
attól függ, hogyan számoljuk a statisztikát. Az elmúlt évek nagy változása, hogy az általános juttatásokat felváltják a 
munkaviszonyhoz kapcsolódó juttatások. Az adókedvezmény egy zseniális húzás volt: azt gondolhatnánk, hogy ez a 
társadalom széles rétegeit kizárja a támogatásból, esetleg a romák nagy részét, a statisztikák azonban azt mutatják, 
hogy a kirekesztettek aránya sokkal alacsonyabb, mint amit feltételeznénk. Politikailag ez egy nagyon népszerű 
döntés, mivel a kormánypárt szavazói, de még az ellenzékre voksolók egy része is, egyetért azzal, hogy a 
családtámogatás bizonyos feltételekhez legyen kötve. A magyar kormány által 2010 után családpolitikára fordított 
pénzek hatottak a demográfiai helyzetre. Jelentősen emelkedett a termékenységi mutató, de a mostani kormánynak 
hatalmas pechje van amiért ez nem látszik a születések statisztikájában. Az egy nőre eső gyermekek száma 25 
százalékkal nőtt, ami jelentős emelkedés, a potenciális anyák száma azonban 25 százalékkal csökkent. A „propaganda 
ezért inkább a teljes termékenység (total fertility rate) fogalmát használja, amely azt mutatja, hogy hány gyermeket 
szülhet egy nő az élete során”. Ez a mutató 1,24-ről 1,55-re nőtt. Kapitány szerint nem megalapozott a magyar 
kormány szlogenje, miszerint bevándorlás nélkül is lehet növelni a lakosság számát. Jelenleg három tényezőre lenne 
szükség, hogy megállítsuk a csökkenést: több megszületett gyermekre, hosszabb élettartamra és pozitív bevándorlási 
mérlegre. Ez nem azt jelenti, hogy a harmadik világból kellene embereket hozni. Ez azonban nem reális – tette hozzá 
az interjúalany, aki az országból való kivándorlással kapcsolatban elmondta, hogy az alacsonyabb, mint például 
Lengyelország esetében, és az elmúlt években a migrációs mérleg semleges volt. 

Denník N: Maďarský demograf: Orbánova politika ovplyvnila plodnosť, pokles populácie však nezastavila – Denník N  
2021.06.02., Szerző: Zoltán Szalay (online) 
 

A liberális Denník N Ravasz Ábellel készített interjút, aki a múlt héten jelentette be, hogy „hosszú és nehéz 
mérlegelés” után lemond a Most-Híd elnökségében betöltött tisztségéről. Az interjúban többek között a szlovákiai 
magyar politikai élet radikalizációjáról és Orbán Viktor kormányának a szlovák belpolitikára való növekvő befolyásáról 
is szó volt. Ravasz elmondta, hogy ő nem véletlenül van a Most-Hídban, hanem azért, mert úgy véli, a nemzetiségek 
közötti együttműködés és a békés együttélés keresése egy nagyon fontos alapelv és cél a szlovákiai politika számára. 
Úgy gondolja, hogy éppen ez a tényező fokozatosan kiveszik a Most-Hídból, amely a legrosszabb időkben 30-40 
százaléknyi nem magyar szavazatot kapott – főleg szlovákot. Ilyen szavazókkal jelenleg nem rendelkezik és elveszti a 
híd szerepét. Ravasz szerint 2020 augusztusa óta megváltozott a politikai környezet: megjelent egy Gyimesi György 
nevű új szereplő, az OLaNO képviselője, akinek a tevékenysége nem áll közel az interjúalanyhoz, saját elmondása 
szerint ő volt az első politikus, akivel vitája volt Gyimesinek. Ravasz szerint Gyimesi hatékonyan csinálja, amit csinál: 
elfoglalja a politikai teret, ami jelenleg eléggé megüresedett. Hosszú évekig a szlovák nyilvánosság számára Bugár 
Béla volt a magyar politikus, a távozása után egy hatalmas vákuum keletkezett, és néhány embernek az volt az érzése, 
hogy betöltheti azt. Gyimesi az egyetlen magyar politikusként állandóan a médiában szerepel, elmondja a véleményét, 
ami Ravasz szerint teljesen más, mint amit a szlovákiai magyar választók többsége gondol. Lassan egyedül erősebb 
lesz, mint az egész Szövetség együtt – jegyezte meg Ravasz Gyimesiről, aki szerinte koordinálja a lépéseit 
Magyarországgal, támogatja a magyar kormány lépéseit is, legyen szó akár a Szputnyikról vagy más ügyekről. Ravasz 
szerint amilyen módon ezt Gyimesi teszi, az már radikálisnak minősül. Abban az értelemben radikális, hogy a 
[szlovákiai] magyar politikai élet az elmúlt tíz évben főleg „ún. hídszerű” megoldásokat produkált. A választók 
támogatásával mérsékelt problémamegoldási lehetőségeket kerestek, Gyimesi ellenben annak jele nélkül hoz fel egy 
problémát, hogy azt bárkivel megbeszélte volna, vagy lenne rá egy megoldása. Ebből pedig csak provokációk és viták 
vannak. Ennek tipikus példája a kettős állampolgárság. Klus államtitkárt szidni, aki Ravasz szerint is egy érthetetlen 
dolgot mondott, majd abból egy nagy szlovák-magyar konfliktust kreálni nem nehéz. Ez a radikalizáció – szögezte le 
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Ravasz. Az interjúalany szerint a magyar kormányok a határmenti közösségekben struktúrák kiépítésére törekszenek, 
ez jobban sikerült nekik Romániában és Szerbiában, mint Szlovákiában, mivel ott volt egy organikus politikai 
alternatíva a Most-Híd formájában. Jelenleg úgy látszik, hogy gyengül a Most-Híd alternatívája és a magyar kormány 
arra használja fel azt a teret, hogy jobban belekeveredjen a szlovákiai eseményekbe. Például a Szputnyik ügye egy 
olyan dolog, ahol a magyar kormány jelentős mértékben beavatkozik a szlovák belpolitikába, és „látjuk Orbán Viktor 
Postojnak adott interjúját...” 

Denník N: Ábel Ravasz: Gyimesi radikalizuje maďarskú politiku na Slovensku, nechcem s ním mať nič spoločné – 
Denník N  
2021.06.01., Szerző: Zoltán Szalay (online) 
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