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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

A magyarság vállalása nem politikai kérdés! 
2021. január 4. – Felvidék Ma 

Február 15. és március 31. között népszámlálást tartanak Szlovákiában. Ennek jelentőségét a 

magyar közösség jövőjére nézve aligha lehet túlhangsúlyozni, éppen ezért felvidéki 

szervezetek összefogásával országos tájékoztató kampány indult. A cél világos: minden 

magyar, éljen bárhol is az ország területén, büszkén élje meg nemzetiségét és a népszámlálás 

során ezt vállalja is. A jövőnk múlik rajta. A felvidéki magyar közösséget számos vita osztotta 

meg a közelmúltban, elég csak az összefogási törekvésekre gondolni. Ha azonban van valami, 

ami igazán közös ügy – pártállásra, világnézetre való tekintet nélkül – akkor az a 

nemzetiségünk vállalása. 

 

„Minden nehézség ellenére helyt tudott állni a kárpátaljai magyarság” 

2021. január 4. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarság szempontjából a 2019-es év sem volt eseménytelen, de 2020 még 

azon is túltett. Brenzovics Lászlóval, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökével a tavalyi év pozitív és negatív vonatkozású történéseiről beszélgetett a Kárpátalja 

hírportál, valamint arra kérték, hogy a tavalyi esztendő tükrében vázolja fel, milyen év elé néz 

2021-ben a kárpátaljai magyarság és az érdekvédelmi szervezet. „Az adománygyűjtés egy 

sikertörténet, hiszen a KMKSZ a koronavírus-járvány idején egy olyan szervezetként állt 

helyt, amely a legnagyobb segítséget nyújtotta, mert a kezdetekkor adtunk, amikor óriási 

hiány volt mindenből. Természetesen az egész év folyamán érzékeltük a magyar államnak, a 

magyar nemzetnek a szolidaritását.” – nyilatkozta Brenzovics László. 

  

Tánczos Barna: csak mentalitásváltással lehet előre lépni a 

környezetvédelemben 
2021. január 4. – maszol.ro 

Országos szinten nagy a lemaradás a hulladékgazdálkodás terén, ám a lakosság 

hozzáállásának megváltozása nélkül a minisztérium is tehetetlen. A vad- és erdőgazdálkodás 

területén is számos kihívással néz szembe a decemberben beiktatott új környezetvédelmi, 

vízügyi és erdészeti miniszter, Tánczos Barna.  
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https://felvidek.ma/2021/01/a-magyarsag-vallalasa-nem-politikai-kerdes/
https://karpataljalap.net/2021/01/04/minden-nehezseg-ellenere-helyt-tudott-allni-karpataljai-magyarsag
https://maszol.ro/belfold/Tanczos-Barna-csak-mentalitasvaltassal-lehet-elore-lepni-a-kornyezetvedelemben
https://maszol.ro/belfold/Tanczos-Barna-csak-mentalitasvaltassal-lehet-elore-lepni-a-kornyezetvedelemben
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Kihirdette az államfő: börtönbüntetéssel sújthatják azokat, akik cigányellenes 

cselekedeteket követnek el 
2021. január 4. – MTI, maszol.ro, transindex.ro, Krónika, hirado.hu 

Kihirdette hétfőn Klaus Iohannis államelnök a cigányellenesség megelőzését és felszámolását 

célzó intézkedéseket tartalmazó törvénytervezetet, amely börtönbüntetést ír elő a romák ellen 

elkövetett, gyűlöletből fakadó tettekért. A jogszabályról december 15-én szavazott a 

képviselőház: 244 törvényhozó támogatta, egy ellene szavazott, 20-an pedig tartózkodtak. A 

törvény alapján cigányellenesnek – a romák elleni gyűlölködésnek – minősül minden olyan 

fizikai vagy szóbeli megnyilvánulás, amely a romák, a roma közösségi és egyházi 

intézmények, roma vezetők, roma civil szervezetek, roma hagyományok vagy a romani 

(cigány) nyelv ellen irányul. 

 

Túl nehézkes és költséges lenne Székelyföldről Magyarországra költöztetni a 

nagyvadakat 
2021. január 5. – Krónika 

Nem fogják be, és nem szállítják el Magyarországra a Tusnádfürdőre rendszeresen bejáró 

medvéket, ahogy ezt tavaly szerették volna. Szigorú eljárásoknak, karanténkötelezettségnek 

kellene megfelelni, az eljárás a gyakorlatban nehezen alkalmazható – tudta meg a Krónika az 

illetékesektől. Korábban szó volt róla, hogy lehetőség nyílik arra, miszerint Magyarországra 

költöztessék a Tusnádfürdőn rendszeresen felbukkanó nagyvadakat. Tavaly augusztusban 

hozta nyilvánosságra a székelyföldi település akkori polgármestere, Albert Tibor, hogy 

Veresegyházáról érkezett felajánlás, melynek értelmében az ottani medveotthonba tíz 

példányt fogadnának be azok közül, amelyek rendszeresen Tusnádfürdőn kószálnak. A 

városvezetés a felajánlást tartalmazó levelet le is fordíttatta román nyelvre, és elküldte a 

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, amely a szakminisztériumhoz továbbította. 

Azóta csaknem fél év telt el, a kezdeményezésről hiába érdeklődtek az ősz folyamán is, 

előrelépés nem történt. Most megtudták, a szándék és a felajánlás ellenére a befogás és 

áthelyezés nem valósul meg. 

 

Az állampolgárság fogalma nem azonos a nemzetiséggel! 

2021. január 5. – Felvidék Ma 

Az idei szlovákiai népszámláláson kétségkívül nagyon fontos, hogy minden magyar 

nemzetiségű ember annak is vallja magát. Magyarságunk vállalása nem járhat számunkra 

semmilyen hátránnyal, ellenkezőleg, kisebbségi, nemzetiségi jogaink függenek tőle, hogy 

bizonyítsuk számarányunkat. Ezzel kapcsolatban azonban fogalmi, értelmezési zavarok 

tartják magukat köreinkben, mivel nagyon sokan összekeverik az állampolgárságot a 

nemzetiséggel, holott az állampolgárság (štátne občianstvo, nationality) egyáltalán nem 

ugyanaz, mint a nemzetiség (národnosť, ethnicity). 
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https://maszol.ro/belfold/Kihirdette-az-allamfo-bortonbuntetessel-sujthatjak-azokat-akik-ciganyellenes-cselekedeteket-kovetnek-el
https://maszol.ro/belfold/Kihirdette-az-allamfo-bortonbuntetessel-sujthatjak-azokat-akik-ciganyellenes-cselekedeteket-kovetnek-el
https://felvidek.ma/2021/01/az-allampolgarsag-fogalma-nem-azonos-a-nemzetiseggel/
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Pesty László: Amit az amerikai techcégek csinálnak, már nem lehet szó nélkül 
hagyni! 
2021. január 4. – Ma7 

Pesty Lászlóval, a nemzeti régiók ügyéért folytatott Uniós polgári kezdeményezés 

kampányának vezetőjével már harmadízben beszélgettünk. A tapasztalt kampányszakember 

ezúttal is érdekes dolgokat árult el a színfalak mögött zajló munkáról, beszéltünk a brüsszeli 

"kerek épületben" dolgozók hozzáállásáról és arról, miért tekinti régen túlhaladottnak a bal - 

és jobboldali dichotómiát. 

  
Szenttamáson emlékeztek meg a bácskai razzia 79. évfordulójáról 
2021. január 5. – Pannon RTV 

Az 1942-es razzia ártatlan áldozatainak az emlékére tartott központi megemlékezés 

gyászmisével kezdődött, melyet Irinej bácskai püspök celebrált. A megemlékezésen felszólalt 

Szenttamás polgármestere. Radivoj Debeljački kiemelte, hogy fontos emlékezni azért, hogy a 

bácskai razziához hasonló esemény többé ne történhessen meg. 

 

Akikre a gazdák számíthatnak 
2021. január 4. – Magyar Szó 

A mezőgazdasági termelők élete manapság nem csupán abból áll, hogy megtermelik, amit 

kell. Számos adminisztratív feladat hárul rájuk, emellett pályázniuk kell, ha fejlesztéseket 

szeretnének eszközölni. Sándor István, Kishegyes község alpolgármestere elmondta, hogy 

Kishegyesen termelői klub, Bácsfeketehegyen pedig gazdakör képviseli a mezőgazdasági 

termelők érdekeit. Emellett mindkét településen falugazdász iroda várja a termelőket. 

 

Gyors internet, gyors tanulás! 
2021. január 4. – Magyar Szó 

A gyors és zökkenőmentes internetkapcsolat a jelenlegi helyzetben rendkívül fontos az 

egyetemistáknak, hogy követni tudják az órákat. Az OPENS Ifjúsági Klub hét wifi routert 

adományozott az újvidéki kollégiumoknak, így járulva hozzá az internet sebességének 

növeléséhez. A beruházás értéke 150 ezer dinárt tesz ki, ennek köszönhetően várhatóan 

javulnak majd a bennlakó kollégisták tanulási feltételei. 

 

Ha nem érted a nemzetpolitikát, nem kapsz pénzt 
2021. január 4. – Index 

Legalább hatvan, oktatásban dolgozó kárpátaljai magyar nem részesült idén a magyar 

kormány szociális támogatásában. Az indok: a magyar nemzetpolitika céljaival nem 

összeegyeztethető tevékenységet folytattak, ami az érintettek szerint egyszerűen arra 
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https://ma7.sk/hethatar/pesty-laszlo-amit-az-amerikai-techcegek-csinalnak-mar-nem-lehet-szo-nelkul-hagyni
https://ma7.sk/hethatar/pesty-laszlo-amit-az-amerikai-techcegek-csinalnak-mar-nem-lehet-szo-nelkul-hagyni
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/szenttamason-emlekeztek-meg-bacskai-razzia-79-evfordulojarol
https://www.magyarszo.rs/hu/4503/vajdasag_kishegyes/233193/Akikre-a-gazd%C3%A1k-sz%C3%A1m%C3%ADthatnak.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4503/vajdasag_ujvidek/233180/Gyors-internet-gyors-tanul%C3%A1s!.htm
https://index.hu/kulfold/2021/01/04/karpatalja_tamogatas_nemzetpolitika/
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vezethető vissza, hogy ukrán pártok színeiben indultak az októberi helyhatósági 

választásokon. A támogatást kezelő alapítvány nem kívánt reagálni az Indexnek az 

állításokra. Helyes, egyetértek, nem is érdemlik meg – mondta az Indexnek egy neve 

elhallgatását kérő kárpátaljai forrás, aki úgy véli: nem is várhatnának el támogatást a magyar 

államtól olyanok, akik nyíltan magyarellenes pártok színeiben indultak. 

 

Zseniális Moszkal interjú: a volt kormányzó ismét kiállt a kárpátaljai 

magyarságért 
2021. január 4. – karpat.in.ua 

Már megszokhattuk, hogy Kárpátalja volt kormányzója folyamatosan kiáll a kárpátaljai 

magyarság mellett. Hennagyij Moszkal most a 112.ua kereskedelmi televíziónak adott, több 

mint másfél órás interjújában beszélt a magyar kisebbségről. Kifejtette, hogy a szeparatizmus 

vádja mesterségesen kreált, akárcsak a szürti himnuszügy is az, hiszen politikai célokat 

szolgált. Szerinte így akarták koalícióra kényszeríteni a KMKSZ-t a Megyei Tanácsban. A 

népszerű ukrán politikus arról is beszélt, hogy Ukrajnával ellentétben, a magyar 

Országgyűlésben és Budapest központjában is szabadon el lehet énekelni az ukrán himnuszt, 

úgy, hogy abból senki nem csinál ügyet. 

 

Kihirdették a KMKSZ ISZ karácsonyi népszokásokat bemutató versenyének 

győzteseit 
2021. január 4. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezete (KMKSZ ISZ) december 6-án 

hirdette meg a karácsonyi ünnepkörhöz kötődő népszokásokat bemutató online versenyét. A 

megmérettetésre 25-en pályáztak Kárpátalja-szerte. A nyerteseket december 31-én, azaz 

szilveszter éjszakáján hirdették ki. A győztesek értékes ajándékokban és pénzjutalomban 

részesültek. A karácsony köré a legkülönbözőbb eredetű szokások épültek a századok 

folyamán. A karácsonyi, újévi köszöntés és jókívánságok hagyományát valamilyen formában 

ma is mindenki ismeri és gyakorolja, ebből adódóan tartotta fontosnak a KMKSZ ISZ 

elnöksége, hogy online versenyt hirdessen, mely által felhívja a fiatalok figyelmét a helyi 

népszokásokra. 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=16558&lang=hu
http://politic.karpat.in.ua/?p=16558&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/01/04/kihirdettek-kmksz-isz-karacsonyi-nepszokasokat-bemutato-versenyenek-gyozteseit
https://karpataljalap.net/2021/01/04/kihirdettek-kmksz-isz-karacsonyi-nepszokasokat-bemutato-versenyenek-gyozteseit
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2021. január 4. – Kossuth Rádió 

 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kormányzati szerepvállalással indítja a 2021-es 

esztendőt. A román kormányban egy kormányfő-helyettesi,  a fejlesztési, közművesítési és 

közigazgatási, a környezetvédelmi, vízügyi és erdészeti, illetve az ifjúsági és 

sportminisztérium élén van magyar miniszter. De következnek további államtitkári és 

helyettesi, kormányzati tisztségviselői és remélhetőleg magyar prefektusi és alprefektusi 

kinevezések is. Tánczos Barna minisztert kérdeztük. 

 

Az RMDSZ részvétele a román kormányban mennyire befolyásolja majd Románia 

szomszédság és kisebbségi politikájának alakulását – erről beszélgettünk Kalmár Ferenccel, a 

Külgazdasági és külügyminisztérium miniszteri biztosával, aki a szomszédságpolitika 

fejlesztéséért felelős.  

 

A marosvásárhelyi Studium - Prospero Alapítvány, a romániai magyar nyelvű orvos - és 

művészeti képzés háttérintézményeként a tanulmányaikat folytató hallgatóknak és a frissen 

végzett, pályakezdő szakembereknek nyújt sokrétű támogatást, ösztönözve a szülőföldön való 

boldogulásukat. 

 

A múlt év utolsó napjaiban, új szárnnyal bővült a Szabadkai Városi Könyvtár épülete. A 

háromemeletes melléképület kutatómunkára is alkalmas olvasótermeknek ad majd helyet. A 

beruházás értéke 600 ezer euró volt, amit a magyarországi Bethlen Gábor Alap biztosított. A 

beruházás jelentőségéről, a régi épületrész tervezett felújításáról kérdeztük elsőként Pásztor 

Bálintot, a szabadkai közgyűlés elnökét. 

 

Benében tartotta évzáró borminősítő rendezvényét a Kárpátaljai Magyar Borászok 

Egyesülete.  100 Bereg-vidéki bort értékelt a zsűri, és a legjobbak minőségi védjegyet kaptak. 

Bereczky István, a Kárpátaljai Magyar Borászok Egyesületének elnöke elmondta,  2021-ben 

szeretnék megszerezni a borok hivatalos forgalmazásához szükséges ukrajnai engedélyeket, 

így szélesebb körben tudják majd értékesíteni boraikat. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-04_18-02-00&enddate=2021-01-04_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-01-04_18-02-00&enddate=2021-01-04_18-40-00&ch=mr1
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1990 tavaszán alakult meg a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége. Megalakítását a 

vajdasági magyar értelmiségiek egy csoportja kezdeményezte Ágoston András vezetésével. 

Ágoston András jogászt, újságírót, politikust, a délvidéki magyar érdekvédelem egyik 

alapítóját Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjjal tüntették ki. 


