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Nyomtatott és online sajtó 
 

Elindult a határon túli magyarságot segítő startup honlapja, a Segítség.ma 

2021. február 15. – MTI, Mandiner, Promenad, Krónika, Felvidék Ma, Ma7.sk, 

Az anyanyelvű egészségügyi ellátás nehézségeire megoldást kínáló platformra külhoni 

magyar szakemberek és betegek regisztrációját várják. Veres Márton, a segitseg.ma platform 

létrehozását kezdeményező Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) elnöke azt mondta, a határon 

túli területeken a magyar nyelvű egészségügyi, mentálhigiénés és gyógypedagógiai ellátásnak 

nincs egységes, kereshető online adatbázisa, amely különösen fontos lenne a más nyelvű 

környezetben élők számára. Az adatbázis három fontos funkciója között említette, hogy 

regisztrált szakemberekre lehet keresni, fel lehet venni velük a kapcsolatot, a szakemberek 

egymással is tarthatnak kapcsolatot, valamint egy adott szakterület hallgatói szakmai 

gyakorlati helyet is kereshetnek a szülőföldjükön. 

 

A KMKSZ az ukrajnai magyar kisebbséggel szembeni nyomásgyakorlásra hívta 

fel a figyelmet 
2021. február 15. – MTI, Demokrata, Mandiner, Hír TV, Index, PestiSrácok, Vajdaság Ma, 

karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) üdvözli az Ukrajna és Magyarország 

megromlott kapcsolatainak helyreállítását célzó törekvéseket, amelyeket a januárban 

megtartott kétoldalú külügyminiszteri találkozó is jelez, felhívja viszont a figyelmet a 

kárpátaljai magyar kisebbséggel szembeni "állambiztonsági eszközökkel folytatott politikai 

nyomásgyakorlásra" - áll a szövetségnek az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. A 

KMKSZ választmánya által kiadott közlemény szerint mindenképp biztató, hogy a felek 

egyetértettek a párbeszéd folytatásában, s hogy Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter külön 

biztosította kollégáját, Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminisztert: az 

ukránoknak "semmi alapjuk nincs feltételezni, hogy az ukrajnai magyarok hajlanának a 

szeparatizmusra". „Úgy véljük, ezek a cselekmények károsan hatnak nemcsak az ukrajnai 

magyar kisebbségre, de az ország nemzetközi megítélésére is, nagyban hátráltatják Ukrajna 

és Magyarország jószomszédi viszonyának helyreállítását" - mutatott rá a KMKSZ. 
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https://mandiner.hu/cikk/20210215_elindult_a_hataron_tuli_magyarsagot_segito_startup_honlapja
https://mandiner.hu/cikk/20210215_elindult_a_hataron_tuli_magyarsagot_segito_startup_honlapja
https://mandiner.hu/cikk/20210215_kmksz_vessenek_veget_a_karpataljai_magyarok_ellen_folytatott_koncepcios_eljarasoknak
https://mandiner.hu/cikk/20210215_kmksz_vessenek_veget_a_karpataljai_magyarok_ellen_folytatott_koncepcios_eljarasoknak
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Elhagyhatta a kórházat a gyászmise közben rosszul lett Kovács Gergely katolikus 

érsek 
2021. február 15. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Hirtelen rosszullét miatt a csíkszeredai kórházba szállították Kovács Gergely gyulafehérvári 

római katolikus érseket. A főpásztor egy hétfői temetésen lett rosszul, nem tudni, mi okozta a 

gyengélkedést. Az érsek délután elhagyhatta a kórházat. 

 

Ismét nem örül a jobbikos honatya az erdélyi magyarok számára juttatott 

támogatásnak 
2021. február 15. – Krónika 

A határon túli magyarok ellen hergeli az anyaországi adófizető polgárokat a Jobbik 

Magyarországért Mozgalom egyik parlamenti képviselője, párhuzamot vonva az egyik 

magyarországi kórházban uralkodó állapotok, valamint a székelyföldi műjégpálya hétvégi 

felavatása között. 

 

Védőmaszkok erdélyi magyar iskoláknak 

2021. február 15. – Bihari Napló 

A magyarországi Köztársasági Elnöki Hivatal felkérésére a Külgazdasági és 

Külügyminisztérium 260 ezer KN95 típusú részecskeszűrő félálarcot (védőmaszkot) küldött 

az erdélyi magyar iskoláknak. A Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége a megyei 

szervezetekre bízta, hogy a hozzájuk érkező maszkokat osszák ki a tanintézményeknek, 

mindenképpen a rászorultsági prioritási szempontokat szem előtt tartva. A maszkokat 

tartalmazó csomagok már megérkeztek a gyűjtőponti helyszínekre, Kéry Hajnal, az RMPSZ 

megyei elnöke arról tájékoztatta lapunkat, hogy Bihar megye 30 ezer maszkot kapott. 

 

Néptánccal, vitaműsorral, megemlékezéssel tartják meg a Bocskai napokat 
2021. február 15. – szekelyhon.ro 

A járványról, az oltáshoz való pro- és kontra viszonyulásokról is szó lesz a hétvégén 

Nyárádszeredában huszonnyolcadik kiadását megélő Bocskai napokon. A város 

ünnepnapjainak rendezvényein előzetes bejelentkezés alapján lehet részt venni. 

 

Marosvásárhely polgármestere a „kedvenc” cégekről, az ipar gyors 

megerősítéséről, infrastrukturális beruházásokról 
2021. február 16. – Krónika 

Polgármesterségének első négy hónapja során Soós Zoltán Marosvásárhelyen hadat üzent 

mindannak, ami az elmúlt húsz esztendőben megakasztotta a város fejlődését. A nagy 

infrastrukturális beruházásokra készülő elöljáró mandátuma elején előbb a városházán rak 

rendet. Marosvásárhely polgármestere a Krónikának adott interjúban elmagyarázta az 

átszervezések lényegét, vázolta befektetésösztönző, valamint infrastruktúra-fejlesztési terveit. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hirtelen-rosszullet-miatt-korhazba-kerult-kovacs-gergely-ersek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/hirtelen-rosszullet-miatt-korhazba-kerult-kovacs-gergely-ersek
https://kronikaonline.ro/kulfold/ismet-nem-orul-a-jobbikos-honatya-az-erdelyi-magyaroknak-juttatott-tamogatasnak
https://kronikaonline.ro/kulfold/ismet-nem-orul-a-jobbikos-honatya-az-erdelyi-magyaroknak-juttatott-tamogatasnak
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/vedomaszkok-erdelyi-magyar-iskolaknak-3485920/
https://szekelyhon.ro/aktualis/neptanccal-vitamusorral-megemlekezessel-tartjak-meg-a-bocskai-napokat


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. február 16. 

. 

. 

 
Forró Krisztián: Csak az marad ki, aki ki akar maradni! 
2021. február 15. – Ma7.sk 

Amíg nincs erős magyar képviselet, a szlovák pártok magyar platformokban tudnak 

gondolkodni, magukhoz tudják csábítani a magyar választókat – állítja Forró Krisztián, aki 

kategorikusan visszautasítja, hogy az egységes párt új vegyespárt lenne. Az MKP elnöke a 

Ma7.sk-nak nyiltakozott. Sokakat érdekel az MKP és a Híd február 5-i közös bejelentése után, 

hogyan tovább. A két párt jelezte, készek közösen megalakítani az egységes felvidéki magyar 

pártot.  

 

Szlovákiában a mai nappal kezdetét vette a népszámlálás 
2021. február 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

Mától megkezdődik a népszámlálás, mely első alkalommal történik a már rendelkezésre álló 

és a lakosság által most megadott adatok összevetésével és teljes mértékben elektronikus 

formában. A korábbi gyakorlattal ellentétben számlálóbiztosok közreműködése nélkül 

mindenki maga tölti ki az elektronikus számlálóíveket, melyek egyéni kitöltése március 31-ig 

zajlik, az asszisztens segítségével történő adatszolgáltatás pedig október végéig. 

 

Mezőgazdasági támogatás a Barossból – „nem felejtettek el minket” 
2021. február 15. – Ma7.sk 

Šťavina László Gömör szívében, immáron 28 éve végez elsődleges mezőgazdasági termelést. 

A pályázat segítségével pedig bővíteni tudta gépparkját. A program egyik fő prioritása 

pontosan az volt, hogy bebiztosítsa a kisebb vállalkozások fejlődését, hogy hatékonyabban fel 

tudják venni a versenyt a konkurenciával. „Mindenképpen jól jön a segítség, és mivel az 

anyaország adja, így az ember rádöbben, hogy nem felejtettek el minket” – hangoztatja 

László, aki nagyon hálás Magyarország odafigyeléséért. 

 

Megjelent a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének népszámlálást 

népszerűsítő videója 
2021. február 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Iván Tamás, a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke a következőket írta: 

„közeledik a népszámlálás, a felvidéki magyar közösség egyik legnagyobb kihívása. Ezért úgy 

gondoltuk, hogy mi, felvidéki magyar vállalkozók sem maradhatunk csendben. 

Anyanyelvünk, kultúránk és gyökereink nélkül nem tartanánk ma ott, ahol. Fontos, hogy 

minél többen felvállaljuk nemzetiségünket, ezzel is megtartva közösségünket. Erősítsük meg 

együtt a felvidéki magyar közösséget!” 
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https://ma7.sk/aktualis/forro-krisztian-csak-az-marad-ki-aki-ki-akar-maradni
https://felvidek.ma/2021/02/szlovakiaban-a-mai-nappal-kezdetet-vette-a-nepszamlalas/
https://ma7.sk/video/felvideki-naplo/mezogazdasagi-tamogatas-a-barossbol-nem-felejtettek-el-minket
https://felvidek.ma/2021/02/megjelent-a-szlovakiai-magyar-vallalkozok-szovetsegenek-nepszamlalast-nepszerusito-videoja/
https://felvidek.ma/2021/02/megjelent-a-szlovakiai-magyar-vallalkozok-szovetsegenek-nepszamlalast-nepszerusito-videoja/
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Bukovszky: Ne féljünk vállalni a nemzetiségünket és az anyanyelvünket! 
2021. február 15. – bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos mindenkit arra kér, vegyen részt a 

népszámláláson. Kéri, ne higgyenek azoknak, akik arról beszélnek, hogy vissza fognak élni az 

adataikkal, és ne féljenek vállalni a nemzetiségüket és az anyanyelvüket – tájékoztatta a TASR 

hírügynökséget Kovács Zoltán, a kormánybiztos irodájának munkatársa. „Az etnikumról 

szóló adatok nagyon fontosak a már meglévő kisebbségi jogok, de a további intézkedések 

szempontjából is” – hangsúlyozta Bukovszky. 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? Aki válaszol: Gál Tamás 
2021. február 15. – Új Szó 

„Magyarságom számomra azt jelenti, hogy József Attila, Radnóti, Ady költészetét értem, 

érzem és élvezni tudom. Sorolhatnám egész oldalon keresztül azoknak a költőknek a nevét, 

akiknek költészete nem születhetett volna meg a magyar nyelv nélkül. Az anyanyelvem és az 

irodalmam tesz engem magyarrá. Az, hogy magyarnak születtünk, nem erény, hanem tény. 

Nincs, és nem is lehet olyan érdek, mely felülírja ezt a tényt. Ha az ember megtagadja az 

anyanyelvét, ezáltal önmagát tagadja meg. Számomra ez olyan, mintha megtagadnám a 

szüleimet.” 

 

Magyar vagyok. Mit jelent Önnek ez a mondat? – Strédl Terézia válaszol 
2021. február 15. – Új Szó 

„Az ember személyisége az első hat-nyolc évben alapozódik. Ha a gyermek ebben az 

időszakban csak a magyar nyelvet hallja, azon keresztül tanul meg eszmélni, gondolkodni, 

nevetni, bánkódni, belevésődik az anyanyelv egész életére. Ezért történnek olyan „hihetetlen” 

események, hogy a kamasz fiú, aki már el is felejtette a nagymama nyelvét, lázálmában 

magyarul hívja édesanyját. Stresszes, igényes helyzetben magyarul ugranak be a szavak, 

hiába vagyunk gyakorlottak a másik nyelvben. Mindez azért van, mert a lelkünk mélyén 

magyarul fogalmazódtak meg az érzések, történések, a kimondatlan vagy kimondott szavak.” 

 

Vakcinázás, tesztelés, állampolgári fegyelem – Az Összefogás Covid-

munkacsoportja bemutatta járványügyi javaslatait 
2021. február 15. – Körkép 

Dél-Szlovákia és a magyarlakta területek jelenleg az ország legfertőzöttebb régiói közé 

tartoznak a Covid-időszakban. Az Összefogás párt ezért a napokban munkacsoportot hozott 

létre, melyhez szakértői szinten az MKP igen, a Most-Híd azonban nem csatlakozott.   A 

munkacsoport rendszeresen ülésezik, hogy áttekintse az aktuális járványügyi helyzetet, és 

megoldásokat javasoljon a központi járványügyi bizottság számára. Javaslataikat szükség 

szernt Gyimesi Györgyön (OĽaNO) keresztül is be tudják terjesztik a kormánykoalíció 

számára. 
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https://felvidek.ma/2021/02/bukovszky-ne-feljunk-vallalni-a-nemzetisegunket-es-az-anyanyelvunket/
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-aki-valaszol-gal-tamas
https://ujszo.com/kozelet/magyar-vagyok-mit-jelent-onnek-ez-a-mondat-stredl-terezia-valaszol
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/15/vakcinazas-teszteles-allampolgari-fegyelem-az-osszefogas-covid-munkacsoportja-bemutatta-jarvanyugyi-javaslatait/
https://korkep.sk/cikkek/belfold/2021/02/15/vakcinazas-teszteles-allampolgari-fegyelem-az-osszefogas-covid-munkacsoportja-bemutatta-jarvanyugyi-javaslatait/
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Újvidék fejlesztéséről tárgyalt Vučić, Brnabić és Vučević 
2021. február 15. – Magyar Szó 

Ma nagy tervekről számolt be Aleksandar Vučić, szerb államfő Újvidéket illetően. Elmondta, 

hogy fontos befektetéseket kell intézni a közeljövőben a város infrastruktúrájába, valamint 

sürgősen ki kell építeni az Újvidék-Palánka gyorsforgalmi utat is. Mindezt a 

buducnostsrbijeav-Instagram oldalán jelentette be, ahová feltöltötte az ünnepi- és egyben 

munkaebédről készült fotókat is, ahol Ana Brnabić miniszterelnökkel és Miloš Vučević 

újvidéki polgármesterrel szerepel. A képeket egy Duna melletti csárdában fotózták. 

 

A második oltást is megkapta Pásztor István 
2021. február 15. – Pannon RTV 

Felvette a kínai vakcina második, befejező dózisát is Pásztor István. A VMSZ elnöke hivatalos 

Facebook oldalán közzétett mai bejegyzésében kiemeli, azt javasolja, hogy mindannyiunk 

érdekében bízzunk meg azoknak a döntéshozóknak a szakértelmében, akik a vakcina 

engedélyezéséről döntöttek. Hozzáteszi, továbbra sem a vakcina származási országa számít, 

hanem az, hogy minél előbb visszatérhessünk a járvány előtti életünkhöz. Erre jó esélyünk 

van itthon, Vajdaságban és az anyaországban is, ám az egyéni döntéseinken is múlik, hogy 

milyen hamar következik be a várva várt fordulat - fogalmaz a politikus. 

 

Tömeges oltópont a Szabadkai Közkórházban is 
2021. február 15. – Vajdaság Ma 

A hétvégén kezdte meg működését Szabadkán a harmadik tömeges oltópont. A Szabadkai 

közkórházban hétfőn és kedden, az állami ünnep két napján fogják oltani a polgárokat a kínai 

és az orosz vakcinával. Az új városházán lévő oltópont, illetve a Kumičić utcai rendelőben lévő 

oltópont is folyamatosan fogadja azokat a polgárokat, akik az első koronavírus-elleni injekciót 

veszik fel, illetve azokat is, akik már az emlékeztetőoltásra jelentkeznek. Vasárnap az új 

városházán mintegy 400 polgárt oltottak be másodszor is a kínai vakcinával. 

 

„Ezerszer is Igen!” – Házasság hete a Beregszászi Református Egyházközségben 
2021. február 15. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Beregszászi Református Egyházközség február 9. és 14. között tartotta a házasság hete 

programsorozatát, amelynek során színes programok, előadások, közösségépítő alkalmak 

várták a házaspárokat. Margitics János, a beregszászi református gyülekezet főiskolai lelkésze 

hetilapunknak elmondta: „Minden éven nagy kérdés az, hogy milyen programokkal lehet még 

inkább rákoncentrálni erre a válságát megélő ősi emberi intézményre, mint a házasság.” 

Sajnálatos módon napjainkban talán már nincs is olyan család, amelyik teljesen mentes lenne 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4539/vajdasag_ujvidek/236206/%C3%9Ajvid%C3%A9k-fejleszt%C3%A9s%C3%A9r%C5%91l-t%C3%A1rgyalt-Vu%C4%8Di%C4%87-Brnabi%C4%87-%C3%A9s-Vu%C4%8Devi%C4%87-%C3%BAjvid%C3%A9k-Milo%C5%A1-Vu%C4%8Devi%C4%87-Aleksandar-Vu%C4%8Di%C4%87-Ana-Brnabi%C4%87-korm%C3%A1nyf%C5%91-%C3%A1llamis%C3%A1g-napja-infrastrukt%C3%BAra.htm
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/masodik-oltast-megkapta-pasztor-istvan
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/26181/Tomeges-oltopont-a-Szabadkai-Kozkorhazban-is.html
https://karpataljalap.net/2021/02/15/ezerszer-igen-hazassag-hete-beregszaszi-reformatus-egyhazkozsegben
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a válás problémájától, vagy a házasság különböző negatív oldalaitól. És ez meglátszik a fiatal 

generációkon, hisz a hozott negatív tapasztalatok és a különböző megélt sérelmek arra 

ösztönzik a fiatalokat, hogy kétszer is, de ha van rá mód, ötször is gondolják végig a házasság 

kérdését.  
 

A külföldi harci cselekményekben résztvevőkre emlékeztek Ungváron 
2021. február 16. – karpat.in.ua 

Február 15-én Ukrajnában a korábban a külföldi harci eseményekben résztvevőkre 

emlékeztek. Ungváron, a Fájdalmas anya emlékművénél gyűltek össze a külföldi harcok 

egykori résztvevői, az ott elhunytak hozzátartozói, valamint a városi és megyei vezetők. Ezt a 

dátumot a Szovjetunió hadseregének Afganisztánból való kivonásának napjához igazítva 

választották, amire 1989. február 15-én került sor. 

  
 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. február 15. – Kossuth Rádió 

 

Ma kezdődik a népszámlálás Szlovákiában. Mától március 31-ig lehet kitölteni az elektronikus 

íveket. Akinek szüksége van segítségre, az önkormányzatok által biztosított népszámlálási 

asszisztensek közreműködésével október 31-ig tölthetik ki az íveket. A Csemadok elnöksége 

arra szólította fel a magyar közösség tagjait, hogy bátran vállalják nemzetiségüket és 

anyanyelvüket. Bárdos Gyula országos elnököt kérdeztük. 

 

Marosszentgyörgyön vasárnap felavatták Maros megye első sátortetős műjégpályáját, 

amelynek megépítését a Magyar Kormány 264 millió forinttal támogatta. Az ünnepségen 

először a rövidpályás gyorskorcsolyázók nyílt edzését, majd műkorcsolya-bemutatót láthattak 

mindazok, akik a helyszínen, vagy az akadémia hivatalos Facebook-oldalán követték az 

eseményt. Ezután a jégkorongozók percei következtek, a marosvásárhelyi kishokisainak 

tartottak rövid foglalkozást edzőik. Velük együtt korcsolyát húzott és botot ragadott Novák 

Károly Eduárd ifjúsági és sportminiszter valamint Tánczos Barna környezetvédelmi, vízügyi 

és erdészeti miniszter, akik az avatóünnepséget megtisztelték jelenlétükkel.   

 
 

  
K

á
rp

á
ta

lj
a

 

http://life.karpat.in.ua/?p=46114&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-02-15_18-02-00&enddate=2021-02-15_18-40-00&ch=mr1
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Vasárnap Marosszentgyörgyön korcsolyázás, szombaton síverseny a Hargitán.  

A székelyföldi téli sportélet kiemelt eseményévé vált a Konzul-kupa, amelyet 8. alkalommal 

szervezett meg a csíkszeredai Magyar Főkonzulátus. A Hargita igazi téli arcát mutatta, de a sí 

szerelmeseit ez nem rettentette el – ahogyan tudósítónkat sem, aki a helyszínről küldött 

összeállítást. 

 

A Kárpátaljai Kultúr-karaván elnevezésű magyar kormányprogram keretében megújul a 

Kárpátaljai Megyei Állami Színház teljes színpadtechnikája Ungváron. A mintegy három és 

fél hónapos felújítás alatt kicserélik a színpad deszkáit, valamint a forgószínpad 

mechanizmusát, ezen kívül modern hang- és fényberendezést építenek ki Kárpátalja 

legnagyobb, 800 férőhelyes színházában. A munkálatok megkezdése alkalmából tartott 

sajtótájékoztatón Buhajla József, ungvári magyar főkonzul utalt arra a szokatlan 

körülményre, hogy a program megvalósításáért felelős Grezsa István miniszteri biztos 

Ukrajnából való kitiltása miatt nem lehetett jelen a rendezvényen.  

 

Idén is megszervezte egyetemi felvételi-felkészítőjét a szerbiai magyarok országos kisebbségi 

önkormányzata. A program szombaton kezdődött és június végéig tart, és a Magyar Nemzeti 

Tanács reméli, hogy ezzel minél több fiatal bejut a szerbiai felsőoktatásba, de a jelentkezések 

alapján már most választ kapnak a szakemberek, hogy milyen szakokat preferálnak a fiatalok.  

De Negri Ibolyát, a Magyar Nemzeti Tanács oktatási felelősét kérdeztük. 

 

Gyermekkuckót alakítottak ki a nagyvárad-újvárosi Szent László-plébániatemplomban, így 

szeretnék támogatni a kisgyermekes családok részvételét is a szertartásokon. A templom 

sekrestyéje mellett kialakított térben a vasárnapi szentmise alatt a gyermekek különböző 

foglalkozásokon vehetnek részt, be-bekapcsolódva ugyanakkor a szertartásba. A kuckó 

felszerelését a magyar kormány 600.000 forinttal támogatta.   

  

A temesvári Bartók Béla líceumban a múlt héten átadták a Farkas Gyula Egyesület 

Matematikáért és Informatikáért emlékérmét az iskola matematikatanárának, Pakurár 

Máriának. Ő egyébként a díj harmadik kitüntetettje a régióban. A múlt századfordulón élt 

matematikusról, a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetem egykori tanáráról, rektoráról 

elnevezett díjat Soós Anna, az egyesület vezetőségi tagja, a Babes-Bolyai Tudományegyetem 

rektorhelyettese hozta el a temesvári iskolába. 


