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ÖSSZEFOGLALÓK 
 
Az Ukrán Média Üzleti Szövetség az állami nyelvről szóló jogszabály módosítását kérvényezi, többek között  

a 25. cikkely kapcsán. A javaslat értelmében a következő évtől kezdve a nyomtatott sajtót ugyanabban a 
példányszámban kellene megjelentetni ukrán és idegen nyelven, és azonos megjelenéssel kellene rendelkeznie. A 
szövetség meg van győződve, hogy ez a jogszabály sérti az Ukrajna által ratifikált keretegyezményt, amely kimondja, 
hogy az államnak nem szabad beavatkoznia a média működésébe, amely a nemzeti kisebbségek igényeinek 
kielégítését szolgálja. Hangsúlyozták, hogy Ukrajna egyes régióiban a magyar, moldáv, román, lengyel és más 
kisebbségek kompakt csoportjai élnek. Erre való tekintettel a nyelvtörvény átmeneti rendelkezései előírják, hogy a 
kormánynak a törvény hatálybalépésétől számított hat hónapon belül be kellett volna nyújtania a parlamenthez a 
nemzeti kisebbségi nyelvtörvény tervezetet, azonban ezt mindeddig nem tette meg. Így, a nemzeti kisebbségek meg 
lesznek fosztva attól a joguktól, hogy anyanyelvükön jussanak bárminemű információhoz.  

Unian hírügynökség: Українська асоціація медіа бізнесу просить внести зміни до закону про державну мову 
(відео) — УНІАН  
2021.05.27., Szerző: n.a. (online) 

 
Az ukrán parlament Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azon botrányos törvényjavaslata megvitatására készül, 

amely meghatározza Ukrajna őshonos nemzetiségeinek jogait. A kormány lényegében ketté akarja osztani a 
lakosságot. Az Ukrajna területén megalakult etnikai csoportok számára a törvényjavaslat számos kiváltságot garantál, 
beleértve az anyanyelven történő oktatást és politikai képviseletet. Az etnikai kisebbségek ugyanakkor semmilyen 
előnyökhöz nem jutnak. A „nem őshonos" nemzetiségek közé sorolták oroszokat, a magyarokat, a lengyeleket és a 
cigányokat. 

Izvesztyija: Верховная рада Украины рассмотрит законопроект о правах коренных народов  
2021.05.27., Szerző: n.a. (online) 

 
Ravasz Ábel egy sajtóközleményben jelentette be, hogy lemond a Most-Híd elnökségében betöltött 

tisztségéről. A döntés oka állítólag a [szlovákiai] magyar pártok közötti, 2019 óta tartó hosszadalmas tárgyalások. 
Ravasz meg van győződve arról, hogy ha a Most-Híd továbbra is részt fog venni a magyar pártok egyesüléséről szóló 
tárgyalásokon, akkor a párt ideológiailag tönkreteszi magát. „Mindeközben a magyar politikai élet radikalizálódik, 
függővé válik Budapesttől, elveszíti a szövetségeseit. A választóink, akik már egy évtizede a nemzetek és 
nemzetiségek békés, korrekt kapcsolatokon alapuló együttélésére szavaznak, többet érdemelnek ennél az agóniánál” 
– közölte Ravasz. 

SME: Ravasz odstúpil z predsedníctva strany Most-Híd - SME  
2021.05.26., Szerző: SITA (online) 

 
Szijjártó Péter elismerte, hogy Németország „magasra tette a lécet az emberi jogi kérdések kezelésében” – 

írta a Frankfurter Allgemeine Zeitung annak kapcsán, hogy Heiko Maas német külügyminiszter átadta 
Magyarországnak az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnöki tisztségét. Maas elmondta, hogy Németország az 
elnökség alatt mindenekelőtt a kisebbségek védelmét helyezte előtérbe, különös hangsúlyt fektetve a romák jogaira. 
Szijjártó az alábbi témákat helyezte kilátásba a soros elnökség idejére: a kialakult feszültségek enyhítése érdekében 
„kulturális párbeszéd folytatása Nyugat és Kelet között”, az „európai országok kisebbségeinek védelme” és a „vallások 
közti párbeszéd erősítése”.  

Frankfurter Allgemeine Zeitung: „Europarat verbessert Leben“  
2021.05.22., Szerző: n.a. (print, 4. oldal) 

 
A Vecernji.hr cikkében beszámoltak arról, hogy Szerbia EU-tagságát elsősorban Magyarország szorgalmazza, 

Budapest ragaszkodik a leginkább a csatlakozási tárgyalások felgyorsításához. lap szerint a magyar fél Szerbia 
csatlakozásával még nagyobb potenciált lát a vajdasági gazdasági terjeszkedést illetően.  

Večernji list: Nema nade, zapadni Balkan neće u konvoju u Uniju  
2021.05.22., Szerző: Sandra Veljković (online) 

 
Magyarország pénteken az Európa Tanács 47 tagállamának képviselőivel tartott videokonferencián átvette 

Németországtól az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának féléves elnökségét. Szijjártó Péter külügyminiszter 
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bemutatta a magyar elnökség prioritásait, amelyek közé a nemzeti kisebbségek hatékony védelme, a vallásközi 
párbeszéd és a jövő generációjával kapcsolatos kérdések tartoznak, úgymint a gyermekek jogai, a romák integrációja, 
valamint a technológiai és környezeti kihívások is. Magyarország után az elnökséget Olaszország, majd Írország veszi 
át.  

SME: Maďarsko prevzalo predsednícku štafetu vo Výbore ministrov Rady Európy - Svet SME  
2021.05.21., Szerző: TASR (online) 

 
Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kétéves elnökségét összefoglaló sajtótájékoztatóján kitért a Kárpátaljára 

tett látogatására, amelyet a kórházak, a nagyobb vállalatok, a komoly sípályák, illetve a járható utak hiánya tett 
számára emlékezetessé. Ugyanakkor ez a lakosság folyamatosan szembesül az ettől eltérő életviszonyokkal 
Magyarországon, ahová átjár – állapította meg az elnök. Ennek kapcsán kijelentette: „Szeretném, hogy akarjanak 
ukránok lenni, de nem felednék, hogy magyar nemzetiségűek, legyenek ukránok, és ne akarják felvenni azokat az 
útleveleket. Higgyék el, ott sok éve zajlik az útlevél osztogatás. Szeretném, hogy érezzék, az állam gondoskodik és 
törődik velük”. Zelenszkij szerint az életminőség javítására van szükség, mind Donbászban, mind Kárpátalján. Az 
államfő kifejtette, érzékeli a kockázatokat, ahogyan más államok befolyását is. Ukrajnában sok nemzetiség él, azokat 
meg kell védeni, ellenkező esetben Ukrajnának a jövőben újabb „Donbásszal” és „Krímmel” kell majd szembenéznie. 
Ennek elkerülése érdekében, illetve, hogy az országban élő nemzetiségiek ukránnak érezzék magukat, pénzt kell 
befektetni az általuk lakta régióba, javítani kell életkörülményeiken, főként infrastrukturális befektetésekkel, hidak, 
utak építésével és a gazdasági, üzleti élet előmozdításával – tette hozzá az államfő. 

A Korrespondent.net által megjelentetett cikket az Unian hírügynökség is közölte.  
Korrespondent: Зеленский подчеркнул необходимость заботиться о правах нацменьшинств - 
Korrespondent.net  
2021.05.20., Szerző: Szofija Brovcsenko (online) 

 
Ami a szlovákiai magyar Szövetséget illeti, a több mint egy éves építése során napvilágot látott számos 

ellentmondás, amit úgymond „vérrel simítottak el”, azt sejteti, hogy a „kisebbségi háztartás továbbra is viharos életet 
fog élni” – írta a liberális lap publicistája. Mivel Bugár és még néhány további magas rangú politikus visszahúzódott, a 
feszültség ugyan enyhült, de az elmúlt évtized nehéz kapcsolatai nem fognak csak úgy eltűnni az emlékezetből. 
Rögtön az egyik legfontosabb kérdés, a Fidesszel fenntartott kapcsolat, pedig egy elsőosztályú megosztó téma lesz. 
Forró Krisztián (az MKP elnöke) és társai tagadhatják, hogy Orbánnak bármilyen befolyása lenne, azonban a Fidesz 
egyik legfőbb stratégiai prioritása a magyar kisebbségek feletti uralom megszerzése, amelybe már száz milliárd 
forintot pumpáltak annak az államnak a vagyonából, amelyet éppen kifosztanak a pártalapítványok javára, hogy 
megtartsák a befolyásukat egy esetleges ellenzékben is. Vajon mit gondolnak erről a Szövetségben? – tette fel a 
kérdést a szerző a cikk végén.  

SME: Menšinová domácnosť bude žiť i naďalej búrlivý život    
2021.05.16., Szerző: Peter Schutz (online) 

 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszterrel folytatott megbeszélését követően rámutatott arra, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az 
elmúlt időszakban, sajnos, nem pozitív forgatókönyvek szerint zajlottak. Számos nézeteltérés volt és van, aminek 
forrásai az ukrán félnek a kárpátaljai magyarsággal szembeni fellépései voltak. Hozzátette: „az utóbbi napokban 
azonban óvatos optimizmusra okot és lehetőséget adó előrelépések történtek", s „a jelenlegi helyzetben ezeket a 
csekély előrelépéseket is meg kell becsülni". A külügyminiszter elmondta: ukrán hivatali partnerével megállapodtak 
abban, hogy hosszabb szünet után most a lehető leghamarabb összehívják a két ország kisebbségi vegyes 
bizottságának ülését, amelyen lehetőség lesz az oktatáson kívüli nehéz kérdések megvitatására is. Szijjártó Péter az 
óvatos optimizmusra okot adó előrelépések közé sorolta azt is, hogy a magyar-ukrán oktatási munkacsoport előző 
napi, már második ülése után „körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amely segíthet abban, hogy a kárpátaljai 
magyarság a jelenlegi ukrán szabályozás mellett is kedvezőbb helyzetbe kerüljön az anyanyelvhasználat területén".  

Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
Unian hírügynökség: Сійярто заявив про прогрес у відносинах України та Угорщини  
2021.05.14., Szerző: Irina Pogorila (online) 

 
Szijjártó Péter az MKP vezetőivel tartott találkozója után csütörtökön Pozsonyban kijelentette, hogy a 

szlovákiai magyarok közös érdekképviseletének megteremtése után talán sikerül a jövőben kialakítani egy erős 
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parlamenti képviseletet is. Szijjártó értékelte, hogy március 23-án az MKP, a Most-Híd és az Összefogás parlamenten 
kívüli pártok megállapodtak egy új, közös politikai egység, a Szövetség létrehozásában. A magyar-szlovák 
kapcsolatokkal összefüggésben az infrastruktúrát illetően a külügyminiszter egyebek mellett emlékeztetett, hogy az 
idei év harmadik negyedévében elkészül a Kassa és Miskolc közötti gyorsforgalmi út, 2023-ig pedig hat új, határokon 
átívelő infrastruktúra lesz kiépítve, köztük három ipolyi híd is. Forró Krisztián, az MKP elnöke értékelte a határokon 
átnyúló infrastruktúra megerősítését, Magyarország támogatását a gazdaság fejlesztésében, és a templomfelújítási 
program elindulását is a magyar kisebbség által lakott régiókban.  

SME: Szijjártó ocenil zjednotenie maďarských strán na Slovensku - SME  
2021.05.13., Szerző: TASR (online) 

 
A Tanjug hírügynökség közölte, hogy egy magyar cég, a Limitless Medical Kft. tíz lélegeztetőgépet 

adományozott az újvidéki Vajdasági Klinikai Központnak. Az ünnepélyes keretek között átadott berendezések értéke 
mintegy 400 ezer euró. A magyar cég 50 lélegeztetőgépet adományozott a régió országainak.  

Tanjug hírügynökség: TANJUG | Stiglo 10 respiratora u KCV, poklon mađarske kompanije  
2021.05.13., Szerző: n.a. (online) 

 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter ukrán hivatali partnerével, Dmitro Kuleba ukrán 

külügyminiszterrel folytatott megbeszélését követően rámutatott arra, hogy Magyarország és Ukrajna kapcsolatai az 
elmúlt időszakban, sajnos, nem a pozitív forgatókönyvek szerint zajlottak. Számos nézeteltérés volt és van, aminek 
forrásai az ukrán félnek a kárpátaljai magyarsággal szembeni fellépései voltak. Hozzátette: „az utóbbi napokban 
azonban óvatos optimizmusra okot és lehetőséget adó előrelépések történtek", s „a jelenlegi helyzetben ezeket a 
csekély előrelépéseket is meg kell becsülni". A külügyminiszter elmondta: ukrán hivatali partnerével megállapodtak 
abban, hogy hosszabb szünet után most a lehető leghamarabb összehívják a két ország kisebbségi vegyes 
bizottságának ülését, amelyen lehetőség lesz az oktatáson kívüli nehéz kérdések megvitatására is. Szijjártó Péter az 
óvatos optimizmusra okot adó előrelépések közé sorolta azt is, hogy a magyar-ukrán oktatási munkacsoport előző 
napi, már második ülése után „körvonalazódni látszik egy olyan megoldás, amely segíthet abban, hogy a kárpátaljai 
magyarság a jelenlegi ukrán szabályozás mellett is kedvezőbb helyzetbe kerüljön az anyanyelvhasználat területén".  

Korrespondent: Сийярто заявил об осторожном оптимизме после встречи с Кулебой - Korrespondent.net  
2021.05.13., Szerző: Jelena Kacsurovszkaja (online) 

 
Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar kollégája a pozsonyi találkozón számos 

megállapodást kötött. A tárgyaló felek megállapodtak az oktatásról és a kisebbségekről szóló párbeszéd 
folytatásában az ukrán jogszabályok betartásának feltétele mellett. Megállapodtak továbbá az oltási igazolványok 
kölcsönös elismerésében, hogy biztosítsák az ukrán állampolgárok biztonságos beutazását – írta Twitter-oldalán az 
ukrán tárcavezető. Hozzátette, örömére szolgál, hogy Szijjártó elfogadta Kuleba meghívását, hogy látogasson el 
Donbászba azt követően, hogy megkezdődik Magyarország soros elnöksége az Európa Tanács Miniszteri 
Bizottságában. 

Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Kp.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 
Az Unian hírügynökség által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte.  

Unian hírügynökség: Кулеба розповів про важливі домовленості з Сійярто  
2021.05.13., Szerző: Vitalij Szajenko (online) 

 
Amikor Igor Matovic (szlovák miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter) törekvése a Szputnyik V 

szlovákiai alkalmazására nem lelt megértésre Szlovákiában, a volt kormányfő Magyarországhoz fordult támogatásért, 
ahol már régen oltanak az orosz vakcinával. Budapestre Matovicot Gyimesi György (OLaNO képviselő) kísérte el, 
megerősítve ezzel a szerepet, amit a szlovák média egy ideje már ráosztott, miszerint ő egyfajta nem hivatalos 
összekötő a két kormány között. Ez annak a következménye, hogy a legutóbbi választásokon a magyar kisebbség 
képviselői 1990 óta először nem jutottak be a parlamentbe, ami nem egy ideális helyzet, tekintettel arra, hogy a 
szlovák-magyar kapcsolatokban a múltban voltak feszültségek és a mostani békét törékenynek tartják. A kisebbségi 
pártok által hagyott vákuumot éppen a negyvenéves Gyimesi töltötte be, aki nem titkolja, hogy szimpatizál a nemzeti-
konzervatív Fidesz és annak vezetője, Orbán Viktor nézeteivel, ezért Budapesten mindig nyitva van számára az ajtó. A 
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magyar fővárosban állítólag azt szeretnék, hogy Gyimesi legyen a szlovákiai magyarok új vezére és vezesse vissza az 
új, egyesített pártjukat a parlamentbe, ha nem egyenesen a kormányba. 

Lidové noviny: Orbánova spojka na Slovensko  
2021.05.13., Szerző: Robert Schuster (print, 10. oldal) 

 
A kárpátaljai régió egyik lakosára börtönbüntetés vár, miután a közösségi hálókon az ukrán kormány 

megdöntésére, illetve Kárpátalja elkülönülésére szólított fel – számolt be az Ukrán Biztonsági Szolgálat. A nyelvészeti 
vizsgálatok eredményei azt bizonyítják, hogy a közzétett felszólítások Ukrajna területi integritásának megsértésére 
szólítanak fel. Az elkövetőt háromtól öt évig terjedő börtönbüntetés fenyegeti.  

Korrespondent: СБУ задержала закарпатца за интернет-призывы разделить Украину  
2021.05.12., Szerző: Jelena Burkalo (online) 

 
A Vecer.com hírül adta, hogy Horváth Ferenc, a szlovéniai magyar kisebbség parlamenti képviselője 

bírósághoz fordult az általa betöltött funkciók összeférhetetlenségével kapcsolatos vádak tisztázására. Horváth 
bíróságon követeli, hogy a Korrupcióellenes Bizottság (KPK) saját honlapjáról távolítsa el az ügy dokumentumait, 
ugyanis azok, miután közzétették állásfoglalásukat, miszerint a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség 
elnöki tisztsége és a magyar kisebbség parlamenti képviselői tisztségének egyidejű betöltése összeférhetetlen, az ügy 
dokumentációját honlapukon közzétették, mivel Horváth nem volt hajlandó lemondani egyik tisztségéről sem. A KPK 
képviselői nemrégiben közölték, ragaszkodnak két évvel ezelőtti állásfoglalásukhoz. Az ügyben az akkori házelnök 
kezdeményezésére a szlovén parlament szakemberei egykor már egyeztettek, majd megállapították, hogy a 
parlamentnek nincs megfelelő jogalapja Horváth képviselői funkciójából való felfüggesztésére és hozzátették, hogy az 
ezzel kapcsolatos esetleges döntésüket az alkotmánybíróság valószínűleg semmisnek nyilvánítaná.  

Rtvslo.si: Poslanec Horvath glede nezdružljivosti dveh funkcij terja pravico na upravnem sodišču  
2021.05.11., Szerző: M. Z. (online) 

 
Az Adevarul „Magyarország kihúzza a szőnyeget Románia lába alól” címmel közölte a LARICS elemzését. Az 

Információs Hadviselést Elemző és Stratégiai Kommunikációs Laboratórium (LARICS) szerzője, Paul Gologan arról írt, 
hogy Románia és Magyarország kapcsolatában az utóbbi években is sok vitás pont volt, a magyar vezetők pedig nem 
csillapították a kedélyeket, hanem még táplálták a vitákat. A szerző „pofoncsapásnak” tartja, hogy ugyanazon a 
napon, amikor Bogdan Aurescu román külügyminiszter Gyulán találkozott Szijjártó Péterrel és a helyi románság 
képviselőjével, és a kisebbségekkel kapcsolatos problémák kétoldalú rendezéséért szállt síkra, a magyar 
Országgyűlés megszavazott egy állásfoglalást a Minority SafePack mellett, amely épphogy európai szintre helyezné a 
kisebbségi kérdések megoldását. A szerző feltette a kérdést, hogy a román külügy miért nem mondta le Aurescu 
látogatását, ha tudomása volt, hogy mire készül az Országgyűlés. Gologan hangsúlyozta: a legproblematikusabb a 
romániai magyarokról kialakulóban levő kép, hiszen, ha a vezetőik szerint a problémáikat meg kell tárgyalni európai 
szinten, akkor azt jelenti, hogy problémáik vannak. 

Adevărul.ro: Ungaria trage preşul de sub picioarele României | LARICS  
2021.05.10. (online) 

 
A rendfenntartó erők három férfit vettek őrizetbe, akiket magalapozottan gyanúsítanak uszító 

magyarellenes plakátok terjesztésével Beregszászban – számolt be Facebook-oldalán Dmitro Tuzsanszkij, a Közép-
európai Stratégiai Intézet igazgatója. Elmondása szerint az értesülést több bűnüldöző szerv egymástól független 
forrása megerősítette. A Dnyipro városból származó fogvatartottakat a rendőröknek a térfigyelő kamerák 
segítségével sikerül kézre keríteniük. Tuzsanszkij hangsúlyozta, hogy a falragaszok terjesztői minden valószínűséggel 
„felbérelt amatőrök” voltak, azért jelenleg rendkívül fontos az ügy felgöngyölítése, illetve annak kiderítése, ki a 
megrendelő, továbbá, hogy a végrehajtók nem vettek-e részt más hasonló, közelmúltban történt ukrán-magyar 
provokációkban. Az Ukrán Biztonsági Szolgálatnál szintén megerősítették, hogy a biztonsági erőknek sikerült 
leleplezni a kárpátaljai magyarok ellen uszító falragaszokat terjesztő három bűnözőt, valamint, hogy kettő közülük 
Luganszkból települt át, és állítólag orosz megrendelésre hajtották végre az akciót, 500 dollár értékű jutalom fejében. 

A Kp.ua által megjelentetett cikket az Unian hírügynökség is közölte. 
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Zn.ua is közölte. 
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 
A Kp.ua által megjelentetett cikket a Day.kyiv.ua is közölte. 
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Komszomolszkaja Pravda v Ukrainye: На Закарпатье задержали мужчин, расклеивших листовки с угрозами 
венграм  
2021.05.09., Szerző: Krisztina Martinenko (online) 

 
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) három gyanúsítottat vett őrizetbe, akiket a magyarellenes falragaszok 

beregszászi terjesztésével gyanúsítanak. A nemzetbiztonsági szerv szerint a három elkövető orosz megrendelésre, 
mindössze 500 dollár fejében vállalta a felforgató tevékenységet. A házkutatások során orosz jelképeket és egyéb, a 
jogellenes tevékenységet alátámasztó tárgyi bizonyítékokat foglaltak le, illetve az egyik letartóztatottnál Vlagyimir 
Putyin orosz elnök fiatalkori arcképét. Az elfogottakkal szemben a Btk. 161 cikkelye alapján indítottak bűnügyi eljárást. 

Az Izvestia.ru által közölt cikket a Lenta hírügynökség is megjelentette. 
A hírről röviden a Ria-Novosztyi hírügynökség is beszámolt.  

Izvesztyija: СБУ нашла российский след в деле об антивенгерских листовках в Закарпатье | Новости | 
Известия  
2021.05.09., Szerző: Кристина Манич (online) 

 
A magyar kormány hétfőn bejelentette, hogy keddtől Magyarországon regisztrálhatnak az oltásra az 

országban élő külföldi állampolgárok, a külföldön élő magyar állampolgárok és a kisebbségi magyarok is. Ezekből az 
információkból az nem volt teljesen világos, hogy nyitva áll-e a regisztráció például azon szlovák állampolgárok előtt 
is, akiket érdekelne a magyarországi oltás. A dolgok jelenlegi állása szerint ez általánosságban nem így van. Egyelőre 
most csak azok regisztrálhatnak, akik fizetik az egészségbiztosítást Magyarországon és rendelkeznek taj számmal, 
vagy lakcímkártyával. Mi lesz a határon túli magyarokkal? Orbán Viktor még március közepén azt mondta, hogy 
Magyarországnak azért van szüksége 16 és fél millió ember számára elegendő oltóanyagra, mert lehet, hogy a határon 
túli magyarokat is be kell majd oltani. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes rögtön másnap pontosított, hogy ez 
elsősorban a kárpátaljai magyarokat érintheti, mivel a „szerbek az oltással jól állnak, a többi szomszédunk pedig uniós 
tagállam, tehát náluk oltanak”. Április végén Gyimesi György (OLaNO képviselő) azt mondta, szerinte jó lenne, ha 
Magyarország elkezdené beoltani a szlovák állampolgárokat is. A határon túli magyarok magyarországi oltását az 
MKP, a Most-Híd és az Összefogás magyar Szövetsége is üdvözölte, de a részletekről egyelőre ők sem rendelkeznek 
információkkal. „Bízunk abban, hogy ez a nagylelkű ajánlat hozzájárul a szlovákiai magyarok oltási hajlandóságának 
növeléséhez” – közölte Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke egy sajtóközleményben. A Denník N információi szerint 
számos szlovák állampolgár, aki Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkezik, vagy ott dolgozik, már vagy 
megkapta az oltást, vagy időpontot kapott rá. Magyarország a különböző országokkal egyesével tárgyal a magyar 
védettségi igazolványok elismeréséről. Ezidáig több balkáni országgal már megállapodott, Gulyás Gergely szerint 
azonban az összes szomszédos országgal tárgyalnak. Az Új Szó szlovákiai magyar napilap szerint a szlovák 
egészségügyi minisztérium még nem döntötte el, hogy elfogadja-e a magyar védettségi igazolványt. Magyarország 
az Európai Unió leggyorsabban oltakozó országai közé tartozik, jelenleg már a lakosság több mint 42 százaléka be van 
oltva. Az oltás azoknak a – oroszországi és a kínai – keleti vakcináknak is köszönhetően zajlik gyorsan, amelyeket 
egyedül Magyarország alkalmaz az Unióban.  

Denník N: Chceli by ste dostať Sputnik v Maďarsku? Maďari otvorili registráciu aj pre zahraničných občanov, no s 
podmienkami – Denník N  
2021.05.06., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 
Orbán Viktor nem engedte be a magyar médiákat a pandémia idején a kórházakba, a magyarországi 

nézőknek a valódi helyzetet a dél-szlovákiai és a romániai videófelvételek mutatták meg. Több magyar média hétfőn 
a sajtószabadság napja alkalmából az állami kórházak több tucat elutasító válaszát tette közzé, amelyekkel a kormány 
megtiltotta a pandémia idején az újságírókkal való kommunikációt. Az egészségügy helyzetéről csak a kormány 
befolyása alatt álló állami hírügynökség és közmédia tájékoztathat. „A kórházakban gyógyítani kell és nem kamerázni” 
– reagált Kovács Zoltán 28 magyar szerkesztőség március végi felszólítására, amelyben arra kérték a kormányt, hogy 
vizsgálja felül a kommunikációs stratégiáját és engedje meg a kórházaknak a szabad kommunikációt a médiával. 
Orbán Viktor a közszolgálati televíziónak azt mondta, hogy most „nincs itt az ideje, hogy kórházakba menjünk és hamis 
videókat és álhíreket készítsünk”. A szerkesztőségek a közös felhívásban megemlítették, hogy a magyar olvasók és 
nézők a Covid-osztályok működéséről csak a határon túli kisebbségi médiából alkothattak képet. Az első ilyen jellegű 
videófelvételt egy helyi televízióállomás tette közzé Székelyudvarhelyen, tavaly novemberben. A másik felvétel 
februárban készült Szlovákiában: a Paraméter.sk újságírói a dunaszerdahelyi Covid-osztályon forgattak, ahol február 
végén a helyzet kifejezetten drámai volt. „Nem sejtettük, hogy Magyarországon is ennyire sokan megnézik a felvételt” 
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– mondta Kálmán Norbert újságíró. A felvételt az összes nagyobb portál és televízió átvette Magyarországon és 
ráadásul még a kormánybarát média munkatársaitól is érkeztek gratulációk, mondta Barak Dávid, a másik szerző.„A 
kormánybarát média azonban egy-két kivételtől eltekintve nem osztotta azt meg” – tette hozzá Barak. Kálmán a 
magyarországi médiakörnyezetet nem akarja kommentálni, de szerinte reális, hogy néhány esetben a kisebbségi 
média helyettesíti a magyarországi médiát. Ez szerinte spontán módon történik, ahogyan az a dunaszerdahelyi felvétel 
esetében is volt. 

Denník N: Skutočnú tvár korony videli v Maďarsku mnohí iba na záberoch z Dunajskej Stredy – Denník N 
2021.05.04., Szerző: Zoltán Szalay (online) 

 
Hétfőn a kabinet a kormany.hu weboldalon arról tájékoztatott, hogy keddtől kezdődően a Magyarországon 

élő külföldiek és a határon túli magyarok és regisztrálhatnak az új típusú koronavírus elleni oltásra. A Magyarországon 
élő külföldi állampolgárokat valószínűleg már május második felében elkezdik oltani, a magyar kisebbség tagjai és a 
külföldön élő magyar állampolgárok később kapnak majd oltást. Az elmúlt napon Magyarországon 1219 koronavírus 
fertőzöttet regisztráltak és 106 beteg hunyt el a Covid-19 fertőzéssel összefüggésben, ezzel folytatódott a koronavírus 
harmadik hullámának csökkenő tendenciája. 

SME: Maďarsko od utorka zaočkuje aj zahraničných Maďarov - Svet SME  
2021.05.03., Szerző: TASR (online) 

 
A rendőrség az állampolgárok egyenlőségének megsértése miatt indított vizsgálatot, miután ismeretlenek 

provokatív magyarellenes falragaszokkal láttak el számos beregszászi lakóházat. A röplapok stílusa arra enged 
következtetni, hogy a szerzők ukrán nacionalisták (sárga-kék háttér, radikális szlogenek), a durva nyelvtani hibák 
ugyanakkor azt jelzik, hogy a szerzők egyáltalán nem ismerik az ukrán nyelvet. A Zakarpattya Online portál újságírói 
szerint teljességgel nyilvánvaló az újabb külső provokáció, mely a korábban megszervezett akciókhoz hasonlóan, a 
kárpátaljai ukrán és magyar közösségek közötti kapcsolat bomlasztására és az ukránmagyar államközi kapcsolatokban 
fellépő feszültségek fokozására irányul. A rendőrség jelenleg intézkedéseket foganatosít a bűncselekményben érintett 
személyek azonosítására.  

A Zn.ua által megjelentetett cikket az Unian hírügynökség is közölte.  
A Zn.ua által megjelentetett cikket a Kp.ua is közölte.  
A Zn.ua által megjelentetett cikket a Korrespondent.net is közölte. 

Zerkalo Nyegyeli: В Берегово провокаторы встали на защиту «україньскої землі»  
2021.05.03., Szerző: Zakarpattya Online (online) 

 
A kárpátaljai Beregszászban ismeretlen tettesek a magyar lakosságot fenyegető falragaszokat jelentettek 

meg – számolt be a Lenta hírügynökség a Vestire hivatkozva. „El az ukrán földről. Egy hetet adunk nektek és 
megkezdjük a kimérgezéseteket, akár a patkányokét” – szólt a plakátok készítőinek ukrán nyelvű üzenete. A 
hírügynökség felhívta a figyelmet arra, hogy a szerzők a falragaszok szövegében az „ukrán” szóban helyesírási hibát 
követtek el. 

Lenta hírügynökség: Неизвестные пригрозили расправой жителям Украины: Украина: Бывший СССР: 
Lenta.ru  
2021.05.03., Szerző: Valentyina Varver (online) 

 
A kárpátaljai rendőrség sajtószolgálata arról informált, hogy Beregszászban ismeretlenek a magyar 

származású ukrán állampolgárokkal szembeni fenyegető és provokatív tartalmú szórólapokat ragasztottak számos 
lakóház falára. Az rendőrség a polgárok állampolgárságtól függő egyenlőségének megsértése cikkely alapján 7 VSSZ-
Világsajtó-szemle | 2021.05.04. büntetőeljárást indított, és a bűnösöket akár öt évig terjedő szabadságvesztés 
várhatja. A cikk továbbá megemlítette, hogy 2020 decemberében és az idei év januárjában az ukrán rendőrség már 
indított büntetőeljárást a kárpátaljai régió magyar lakosságával szembeni fenyegetések miatt.  

Ria Novosztyi hírügynökség: На Украине возбудили дело из-за угроз гражданам венгерского происхождения  
2021.05.03., Szerző: n.a. (online) 

 
Az Azonnali.hu a magyarországi médiában arról híres, hogy mérsékelten nacionalista és Orbán-barát, tehát 

nem meglepő, hogy két egymást követő napon is hatalmas teret szentelt Gyimesi Györgynek, az OLaNO párt 
képviselőjének, aki tavaly „nemzeti felébredésen” esett át és a szlovákiai magyarok védelmezőjeként lép fel. Az 
Azonnali.hu először „Gyimesi, a szlovák médiák rossz magyarja” címmel közölt portrét a képviselőről, amelyben a 
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politikai pályafutását mutatta be, majd már másnap egy interjút is közölt vele, amelyben éles kijelentéseket tett a 
szlovákok és magyarok együttélését illető témákról. Gyimesi szerint a szlovákiai magyarok még mindig másodrendű 
állampolgárok, állítólag a Benes-dekrétumok és a dél-szlovákiai rossz egészségügyi ellátás miatt. Továbbá az is zavarja 
őt, hogy Bugár nem vetett fel olyan témákat, mint például a kettős állampolgárság. Gyimesi a pártelnökét, Igor 
Matovicot (szlovák pénzügyminiszter és miniszterelnök-helyettes) védelmezi, aki szerinte egy vizionárius. Arra a 
kérdésre, hogy mit gondol Orbánról, Gyimesi azt felelte, hogy a magyar miniszterelnök valamit biztosan nagyon jól 
csinál, ha egymás után háromszor is mandátumot kapott a választópolgároktól a kormányzásra. A cikk szerzője szerint 
Gyimesi egy radikális, aki megértette, hogy miután a Most-Híd nem jutott be a parlamentbe, nevének és 
származásának köszönhetően esélye van arra, hogy a szlovákiai magyarság harcosának szerepébe stilizálhassa magát. 
Még akkor is, ha a többségük ezt nem akarja. Trianon a múlt, a Benes-dekrétumok ma már senkit sem érdekelnek és a 
szlovákiai magyarok a fejlett kisebbségi jogaikkal nem másodrendű állampolgárok: csak Gyimesi szeretné, hogy annak 
tekintsék magukat, hogy a hátukon építhesse a politikai karrierjét. 

Aktuality.sk: Týždeň vo svetových médiách: Gyimesi burcuje slovenských Maďarov do boja  
2021.05.01., Szerző: Zolo Mikes (online) 
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