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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Ukrajna támadást indított egy NATO-tagországhoz tartozó nemzeti 

kisebbséggel szemben 
2020. december 1. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Hír TV, Origo, PestiSrácok, 444, Pannon 

RTV, Magyar Szó, karpat.in.ua, KárpátHír, Kárpátalja Ma 

Ukrajna, egy nem NATO-tagország támadást indított egy NATO-tagországhoz tartozó 

nemzeti kisebbséggel szemben - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter kedden a 

közösségi oldalára feltöltött videóban, hozzátéve: arra kérte az atlanti szervezet tagállamait, 

mutassák ki szolidaritásukat. Szijjártó Péter a NATO-külügyminiszterek videokonferencia 

formájában megrendezett éves találkozójáról adott tájékoztatást. Kifejtette: hétfőn az ukrán 

titkosszolgálat "elfoglalta" a kárpátaljai magyarok politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai 

Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházát, a szövetség elnökének, Brenzovics 

Lászlónak az otthonát, a Kárpátaljai Magyar Főiskolát és a kárpátaljai gazdaságfejlesztési 

programot lebonyolító szervezet irodáit, hogy ott "agresszív módon" házkutatást tartson. A 

főiskola folyosóin fegyveres kommandósok álltak. 

 

Bukaresti kekeckedés: negatív tesztet kértek a hatóságok az Erdélybe készülő 

Szijjártó Pétertől 
2020. december 1. – Krónika 

Negatív koronavírustesztet kértek a román hatóságok az Erdélybe látogató Szijjártó Péter 

magyar külgazdasági és külügyminisztertől a Krónika értesülései szerint, holott a diplomáciai 

testület tagjai mentesülnek a beutazáskor érvényes korlátozásoktól. A magyar diplomácia 

vezetője szerdán tesz villámlátogatást Maros megyében és Marosvásárhelyen. Szijjártó Péter 

többek között a magyar állam által létrehozott gazdaságfejlesztési program keretében 

támogatott beruházásokat látogat meg, találkozik Soós Zoltán marosvásárhelyi 

polgármesterrel, megkoszorúzza Bethlen Gábor nemrég felavatott szobrát, ugyanakkor 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnökkel tart sajtótájékoztatót a Pro Economica Alapítvány 

marosvásárhelyi székházában. A Krónika úgy tudja, hogy a román hatóságok a koronavírus-

járványra hivatkozva negatív tesztet kértek a külgazdasági és külügyminisztertől és 

küldöttségétől, ami még a pandémia, valamint az emiatt foganatosított korlátozások 

ismeretében is szokatlan diplomáciai gesztusnak számít. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201201-szijjarto-ukrajna-tamadast-inditott-a-karpataljai-magyarsaggal-szemben
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201201-szijjarto-ukrajna-tamadast-inditott-a-karpataljai-magyarsaggal-szemben
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukaresti-kekeckedes-negativ-tesztet-kertek-a-hatosagok-az-erdelybe-latogato-szijjarto-petertol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bukaresti-kekeckedes-negativ-tesztet-kertek-a-hatosagok-az-erdelybe-latogato-szijjarto-petertol
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Kétnyelvű helységnévtáblát helyeztek ki az Úzvölgyébe, ahova ünnepelni készül 

egy szélsőjobboldali csoport  
2020. december 1. – transindex.ro, maszol.ro 

Hétfő késő-délután a Hagita megyei tanács kétnyelvű helységnévtáblákat állított az 

Úzvölgyébe vezető út mellé. Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke az enyhe havazás 

közepette a délutáni sötétben élő adásban jelentkezett be a táblaavatáskor, ahol a kamerának 

bemutatta egy térképen, hogy hova helyezik ki éppen a táblákat. Az elnök hangsúlyozta, hogy 

Románia törvényének értelmében jártak el, és az esemény „hatalmas aszisztenciával, rendőr- 

és csendőrautók tömkelegével” történt. Miután többen rákérdeztek, hogy miért éjszakai 

sötétben kellett a helységtáblákat kihelyezni, Borboly Csaba december elsején egy külön 

videóban magyarázattal és további információval szolgált a tábla kihelyezéséről, jogi 

kontextusáról. 

 

RMDSZ: a szövetség tízéves munkájának eredménye a székelyhídi körgyűrű 

megépítése 
2020. december 1. – maszol.ro 

Nagy visszhangot keltett Biharban az, hogy a jelenlegi kormánypárt képviselői egy 

kampányrendezvény keretében – a helyiek és az érintett önkormányzatok teljes mellőzésével 

– felavatták Székelyhíd körgyűrűjét november utolsó napján.  A terelőúthoz semmi köze a 

liberálisoknak, akik most csak rátelepednek mások munkájának eredményére – közölte 

Szabó Ödön parlamenti képviselő. A Bihar megyei RMDSZ ügyvezető elnöke tudatta, a 

székelyhídi körgyűrű megépítését az RMDSZ kezdeményezte és harcolta ki, és ez a folyamat 

teljes körűen nyomon követhető a képviselőház internetes oldalán is.   

 

Az úzvölgyi katonatemetőben ünnepelte december elsejét A Nép Útja 

egyesület 

2020. december 1. – szekelyhon.ro 

Idén először Úzvölgyében is ünnepséget tartottak Románia nemzeti ünnepe alkalmából. A 

katonatemetőben szervezett eseményen egy, a jelenlegi Moldovai Köztársaságot is magában 

foglaló Nagy-Románia térképpel fogadták az érkezőket a sírkert bejáratánál. Az újabb 

ünnepséget a korábbiakhoz hasonlóan A Nép Útja (Calea Neamului) egyesület szervezte, 

amelynek elnöke, Mihai Sorin Tîrnoveanu ezúttal is Facebook-oldalán hívta meg az 

ünneplőket a sírkertbe. A felhívás hatására több százan érkeztek a katonatemetőhöz a 14 

órától kezdődött eseményre, sokan népviseletbe öltözve és román zászlókat lobogtatva, illetve 

az 1916-os úzvölgyi harcokban részt vevő román katonai alakulatok zászlóinak felújított 

változatai is megjelentek. 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62293
https://itthon.transindex.ro/?hir=62293
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135590-rmdsz-a-szovetseg-tizeves-munkajanak-eredmenye-a-szekelyhidi-korgy-r-megepitese
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135590-rmdsz-a-szovetseg-tizeves-munkajanak-eredmenye-a-szekelyhidi-korgy-r-megepitese
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-uzvolgyi-katonatemetoben-unnepelte-december-elsejet-a-nep-utja-egyesulet
https://szekelyhon.ro/aktualis/az-uzvolgyi-katonatemetoben-unnepelte-december-elsejet-a-nep-utja-egyesulet
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Ferencz-Salamon Alpár: nagyon sok pedagógus beleásta magát kedvezőtlen 

körülmények között az online oktatásba  
2020. december 1. – maszol.ro 

Rendkívül vegyesek a tapasztalatok az online oktatás terén, van, ahol kitűnően működik, míg 

bizonyos településeken semmilyen tevékenység nem működik. Ugyanakkor a társadalom a 

pedagógusok igényeihez többnyire negatívan áll hozzá. A tanév befagyasztása az oktatás 

minden szereplőjének életére negatív hatással volna, vélte a Maszolnak adott interjúban 

Ferencz Salamon Alpár, a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) szakmai 

alelnöke, az Apáczai Csere János Pedagógusok Házának igazgatója.  

 

Ismét kihallgatta Tamási Zsoltot a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyében a 

DNA 
2020. december 1. – transindex.ro 

A transindex.ro értesüléseink szerint ismét kihallgatta a korrupcióellenes ügyészség (DNA) 

Tamási Zsoltot, a II. Rákoczi Ferencz Római Katolikus Teológiai Líceum igazgatóját, helyi 

tanácsost. Az érintett ügyvédje, Gogolák Csongor megerősítette, hogy ismét kihallgatták 

ügyfelét a több éve húzódó iskolaalapításról szóló ügyben, amely még 2015-ben indult, majd 

2015-17-ben nagyobb sajtóvisszhangot kapott.  

 

Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök: nem lehetünk némák december 6-án  
2020. december 1. – maszol.ro 

Állampolgári és emberi kötelességünk elmenni szavazni december 6-án, „nem lehetünk 

némák”, nem húzódhatunk vissza ebben a helyzetben, hinni és reménykedni kell – jelentette 

ki a Maszolnak a közelgő parlamenti választásokról Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök. 

Az egyházfő szerint fegyelmezettebb társadalomra van szükség, amelyben egymásra jobban 

odafigyelnek magyarok és románok egyaránt, legyenek akármilyen felekezetűek. „Az egyház 

abban reménykedik, és szerintem mindenki a társadalomban, hogy a politikai csatározás 

valamennyire megszűnik, és normalizálódik a helyzet. Ezért kell részt vennünk a 

választásokon, hogy ezt biztosíthassuk” – fogalmazott Bálint Benczédi Ferenc.  

 

Freskótöredékek alapján rekonstruálható a gombaszögi kápolna festése 
A KKA 2. felhívása is prioritásként kezeli a népszámlálásról való tájékoztatást 

2020. december 1. – Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

A Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) közzétette a 2021-re vonatkozó második pályázati 

felhívását. A felhívás keretében a különféle művészeti ágak területén dolgozókat fogják 

támogatni, emellett az irodalmi, publikációs, kiadói, kulturális-ismeretterjesztő és oktató 

tevékenységekre is igényelhető támogatás. Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos 

felhívta a figyelmet: mindkét, 2021-re hirdetett felhívás keretében főleg a közelgő 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135504-ferencz-salamon-alpar-nagyon-sok-pedagogus-beleasta-magat-kedvez-tlen-korulmenyek-kozott-az-online-oktatasba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135504-ferencz-salamon-alpar-nagyon-sok-pedagogus-beleasta-magat-kedvez-tlen-korulmenyek-kozott-az-online-oktatasba
https://itthon.transindex.ro/?hir=62297&ismet_kihallgatta_tamasi_zsoltot_a_marosvasarhelyi_katolikus_liceum_ugyeben_a_dna
https://itthon.transindex.ro/?hir=62297&ismet_kihallgatta_tamasi_zsoltot_a_marosvasarhelyi_katolikus_liceum_ugyeben_a_dna
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135599-balint-benczedi-ferenc-unitarius-puspok-nem-lehetunk-nemak-december-6-an
https://ma7.sk/tajaink/freskotoredekek-alapjan-rekonstrualhato-a-gombaszogi-kapolna-festese
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népszámlálásra és a kisebbségek ezzel kapcsolatos tájékoztatására összpontosító projektek 

esélyesek a támogatás elnyerésére. Emellett kiemelt prioritás lesz a kisebbségi jogokról való 

tájékoztatást célul kitűző projektek támogatása is. 

  
A VMSZ kiáll a kárpátaljai magyarság mellett 
2020. december 1. – MTI, Híradó, Gondola, karpat.in.ua, KárpátHír 

A Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egy emberként áll ki a kárpátaljai magyarság mellett, 

és teljes támogatásáról biztosítja Brenzovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) elnökét - reagált a VMSZ a közösségi oldalán arra, hogy az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat fegyveres kommandósai hétfőn megszállták több kárpátaljai magyar 

intézmény székhelyét, valamint Brenzovics Lászlónak a lakását. A VMSZ úgy véli, az ukrán 

hatóságok "újabb, koholt vádak alapján felépített, a kárpátaljai magyarság legitim képviselői 

ellen irányuló vegzálása nem szolgálja sem a többségi nemzet, sem az országban élő 

többszázezres őshonos kisebbségek érdekét". 

 

Újra teljes létszámmal dolgozik a VMSZ köztársasági parlamenti frakciója 
2020. december 1. – Pannon RTV 

Újra 9 fővel, vagyis teljes létszámmal dolgozik a VMSZ köztársasági parlamenti frakciója - 

tette közzé Facebook-oldalán dr. Pásztor Bálint, a párt köztársasági parlamenti 

frakcióvezetője. Vicsek Annamária és Juhász Attila államtitkári kinevezését követően két 

képviselői hely is megüresedett, ezeket pedig a temerini Ökrész Rozália, a Magyar Szó 

Lapkiadó Kft. igazgatója és Gyivánovity Dániel szabadkai vállalkozó, okleveles közgazdászok 

fogják betölteni. A Vajdasági Magyar Szövetség két új köztársasági parlamenti képviselője ma 

délután tett képviselői esküt Belgrádban. 

 

Tőkés László: a román és magyar emlékezetpolitikák különbözősége a napi 

politikát is megterheli 
2020. december 1. – Magyar Szó 

Tőkés László szerint a román és a magyar emlékezetpolitikának a különbözősége a napi 

politikát is megterheli a két nép és a két ország viszonylatában. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 

Tanács (EMNT) elnöke a román nemzeti ünnepen szervezett, Trianon a politikai térben című 

online román-magyar konferencián fejtette ki a véleményét. A politikus rosszallását fejezte ki 

amiatt, hogy Románia az Erdély elszakítását egyoldalúan kinyilvánító gyulafehérvári 

nagygyűlés évfordulója után immár a trianoni döntés évfordulóját is az ünnepek sorába 

emelte.  
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/ujra-teljes-letszammal-dolgozik-vmsz-koztarsasagi-parlamenti-frakcioja
https://www.magyarszo.rs/hu/4472/kulfold_magyarsag/230911/T%C5%91k%C3%A9s-L%C3%A1szl%C3%B3-a-rom%C3%A1n-%C3%A9s-magyar-eml%C3%A9kezetpolitik%C3%A1k-k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91s%C3%A9ge-a-napi-politik%C3%A1t-is-megterheli.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4472/kulfold_magyarsag/230911/T%C5%91k%C3%A9s-L%C3%A1szl%C3%B3-a-rom%C3%A1n-%C3%A9s-magyar-eml%C3%A9kezetpolitik%C3%A1k-k%C3%BCl%C3%B6nb%C3%B6z%C5%91s%C3%A9ge-a-napi-politik%C3%A1t-is-megterheli.htm
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Kárpátalján a magyar himnusz éneklése miatt vizsgálatot indított az Ukrán 

Biztonsági Szolgálat 
2020. december 1. – MTI, Híradó, Mandiner, PestiSrácok, Krónika, Magyar Szó, karpat.in.ua 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy 

jogszabályba ütköző volt-e az, amikor a kárpátaljai Szürte településen a helyi képviselők 

beiktatásukkor elénekelték a magyar himnuszt - adta hírül kedden az Ukrajinszka Pravda 

hírportál. Az SZBU közlése szerint még november 21-én a helyi közösségi vezető 

kezdeményezésére énekelte el az október végi helyhatósági választásokon újonnan 

megválasztott tanácstagok egy része a magyar himnuszt. "A biztonsági szolgálat 

dokumentumokat kapott az eseményről, és most gondosan ellenőrzi őket. Az ellenőrzés 

eredményei alapján megteszik a megfelelő válaszintézkedéseket" - közölte az SZBU. 

 

Kuleba provokációnak nevezte a kárpátaljai magyarokra vonatkozó 

megfélemlítési vádakat 
2020. december 1. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Alaptalan spekulációnak tartja Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter a felvetést, hogy 

megfélemlítenék a kárpátaljai magyar közösséget Ukrajnában. Ezzel kapcsolatban bekérette 

Íjgyártó Istvánt, Magyarország kijevi nagykövetét – írja december 1-én az ukrán külügy 

hivatalos oldalán. Az ukrán külügyminiszter felszólította a magyar felet, hogy hagyjon fel a 

„valótlan, destruktív érzelmi feszültséget okozó lépésekkel” a magyar-ukrán kapcsolatokban. 

 

Szijjártó: az EBESZ-megfigyelők már a helyszínen tájékozódnak az Ukrajnában 

történtekről 
2020. december 1. – MTI, Kárpátalja Ma, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) megfigyelői már a helyszínen 

tájékozódnak a hétfőn Ukrajnában a magyar közösséggel szemben elkövetett "inzultusok" 

ügyében - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedd este a Facebook-oldalán. Szijjártó 

Péter kedd délután a NATO külügyminisztereinek is beszámolt arról, hogy mi történik 

jelenleg Ukrajnában. Elmondta: hétfőn az ukrán titkosszolgálat a kárpátaljai magyarok 

politikai képviseletét ellátó Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) székházában, a 

szövetség elnökének, Brenzovics Lászlónak az otthonában, a Kárpátaljai Magyar Főiskolán és 

a kárpátaljai gazdaságfejlesztési programot lebonyolító szervezet irodáiban, "agresszív 

módon" házkutatást tartott. 

 

"Még a Nagy-Magyarország térképet is elvitték a falról!" Interjú a kárpátaljai 

razziáról Darcsi Karolinával, a KMKSZ politikai titkárával 
2020. december 1. – Ma7.sk 

A Ma7 is beszámolt róla, hogy hétfőn reggel több kárpátaljai magyar intézményben razziát 

tartottak az ukrán hatóságok egy kelet-ukrajnai bíróság határozatára hivatkozva. A 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

https://mandiner.hu/cikk/20201201_a_magyar_himnusz_eneklese_miatt_inditott_vizsgalatot_az_ukran_biztonsagi_szolgalat
https://mandiner.hu/cikk/20201201_a_magyar_himnusz_eneklese_miatt_inditott_vizsgalatot_az_ukran_biztonsagi_szolgalat
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-provokacionak-nevezte-a-karpataljai-magyarokra-vonatkozo-megfelemlitesi-vadakat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/kuleba-provokacionak-nevezte-a-karpataljai-magyarokra-vonatkozo-megfelemlitesi-vadakat/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-az-ebesz-megfigyelok-mar-a-helyszinen-tajekozodnak-az-ukrajnaban-tortentekrol/
https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/szijjarto-az-ebesz-megfigyelok-mar-a-helyszinen-tajekozodnak-az-ukrajnaban-tortentekrol/
https://ma7.sk/hethatar/meg-a-nagy-magyarorszag-terkepet-elvittek-a-falrol-interju-a-karpataljai-razziarol-darcsi
https://ma7.sk/hethatar/meg-a-nagy-magyarorszag-terkepet-elvittek-a-falrol-interju-a-karpataljai-razziarol-darcsi
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nemzetbiztonsági szolgálat fegyveres és civil tagjai Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség elnökének lakását is átkutatták. Telefonos interjút adott Darcsi Karolina, 

a KMKSZ politikai titkára. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. december 1. – Kossuth Rádió 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ukrajna eddigi történetében példátlannak tartja 

azt a durva beavatkozást, hogy hétfőn a titkosszolgálat fegyveres kommandósai házkutatást 

tartottak Brenzovics László, a KMKSZ elnökének lakásában, a KMKSZ ungvári székházában, 

az Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány székhelyén.  

 

Ezek a módszerek a huszadik század legsötétebb éveit idézik - reagált Kelemen Hunor az 

RMDSZ elnöke arra, hogy hétfőn Brenzovics László lakását és több magyar intézmény 

székhelyét az ukrán biztonsági szolgálat fegyveres kommandósai szállták meg. Mint mondta, 

az RMDSZ mindent megtesz annak érdekében, hogy a nemzetközi közvélemény értesüljön 

erről a boszorkányüldözésről.   

 

Ismét egy előrelépés Úz-völgye és a haditemető ügyének rendezésében. Hargita megye 

elöljárói, miután betáblázták Hargita megyének a völgyön átvezető utat, ahogy azt a 

jogszabályok megengedik, kihelyezték a kétnyelvű helységnévtáblákat a mára 

elnéptelenedett, de még létező településen.  

 

Ismeretlen tettesek 11 síremléket döntöttek le és törtek össze a vadászi református temetőben, 

Arad és Bihar megye határán. A sírgyalázás nyomait szombat délután találták meg a 

helybeliek.  

 

A partiumi Székelyhídon letették az új, roma gyermekek számára épülő óvoda alapkövét. A 

beruházást a magyar kormány a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési program részeként 

finanszírozza. Összeállításunkban először Grezsa Istvánt, a programért felelős miniszteri 

biztost halljuk.  

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-01_18-02-00&enddate=2020-12-01_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-12-01_18-02-00&enddate=2020-12-01_18-40-00&ch=mr1
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Az RMDSZ parlamenti munkájának jelentős részét képezik a kisebbségi jogsérelmek és a 

jogérvényesítés nemcsak hazai, hanem nemzetközi fórumokon is. Benkő Erika 

sepsiszentgyörgyi parlamenti képviselő Bukaresttől Strasbourgon át Washingtonig hallatta a 

szavát ezekben a kérdésekben.  

 

December 1-je a legnagyobb román állami ünnep, az újkori román állam megalapításának 

102. évfordulóját, Erdély és a Román Királyság egyesülését ünneplik. A korabeli magyar 

politika felelősségéről, az aradi tárgyalásokról, a be nem tartott gyulafehérvári ígéretekről és a 

magyar közösség jövőjéről kérdeztük Király Andrást. 

 

Idén más lesz az advent és a karácsony. De éppen ezért ragaszkodnunk kell megtartó 

hagyományainkhoz, amelyeket a helyzethez igazítunk - mondta Szarka Tamás költő, 

muzsikus, a Ghymes alapító tagja. Online adventi kalendáriumot készített, amely a közösségi 

hálón, a weboldalán és a legismertebb videomegosztó csatornán és követhető. Szarka Tamás 

mutatja meg az online naptárt. 


