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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó Péter: a magyaroknak mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok 

közvetlenül beszélnek egymással 
2022. január 3. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, Mandiner, ATV, Origo, Index, 

Karpat.in.ua, Kiszó 

A magyaroknak mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok közvetlenül beszélnek egymással 

- írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán hétfő este azzal 

kapcsolatban, hogy amerikai kollégája, Antony Blinken tájékoztatta az amerikai-orosz elnöki 

tárgyalásról. A magyar külügyminiszter ismertette: Antony Blinken amerikai külügyminiszter 

az elmúlt percekben telefonkonferencián adott tájékoztatást a négy visegrádi és a három balti 

ország, valamint Románia és Bulgária külügyminiszterének az amerikai-orosz elnöki 

tárgyalásról, amelyet december 30-án tartottak. Szijjártó Péter a "többiekhez hasonlóan" 

megköszönte amerikai kollégájának a tájékoztatást. Úgy fogalmazott: "nekünk magyaroknak 

az mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok közvetlenül beszélnek egymással. Ezt bizonyítja 

történelmünk is, hiszen mi rajtavesztettünk minden, Kelet és Nyugat közötti konfliktuson". A 

magyar külügyminiszter sok sikert kívánt a felső szintű megbeszélések januári folytatásához, 

és biztosította amerikai kollégáját arról, hogy Magyarország a legmagasabb, nagyköveti szinten 

vesz részt a NATO-Oroszország tanács ülésén. Ugyanakkor felhívta Antony Blinken és a közép-

európai kollégái figyelmét arra is, hogy míg Magyarország a napokban újraindítja a 

földgáztranzitot Ukrajna irányába, az ukrán elnök egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, 

amely ellehetetlenítené, hogy a kárpátaljai magyar vezetők hivatalt tölthessenek be az ukrán 

közigazgatásban. Ha ez a jogszabály életbe lép, az súlyosan korlátozni fogja Magyarország 

lehetőségeit "Ukrajna támogatásának tekintetében" - írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter. 

 

Szijjártó Pétert is Madéfalvára várják 
2022. január 3. – szekelyhon.ro, maszol.ro 

A madéfalvi veszedelem 257. évfordulója alkalmából tartanak megemlékezést pénteken a 

Siculicidium-emlékműnél. A beharangozó sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a tervek szerint 

jelen lesz Magyarország külgazdasági és külügyminisztere is. A pénteki program délelőtt tíz 

órakor ünnepi szentmisével veszi kezdetét a Siculicidium-kápolnában, amelyet a település 

egyik díszpolgára, Tamás József nyugalmazott segédpüspök fog celebrálni, és amelyet az 

emlékműnél ki is fognak vetíteni. Fél tizenkettőkor a Siculicidium-emlékműnél köszöntő és 

ünnepi beszédek hangzanak majd el, felszólal többek között Potápi Árpád János, Magyarország 

Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős államtitkára és Tánczos Barna 

környezetvédelmi miniszter is. Külön megtiszteltetés számunkra, hogy Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter eleget tett meghívásunknak és felkérésünknek, így ő is részt 

vesz, illetve beszédet tart a megemlékezésen – fogalmazott Szentes Csaba madéfalvi 

polgármester. 
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https://mandiner.hu/cikk/20220103_szijjarto_a_magyaroknak_mindig_jobb_ha_az_amerikaiak_es_az_oroszok_kozvetlenul_beszelnek?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://mandiner.hu/cikk/20220103_szijjarto_a_magyaroknak_mindig_jobb_ha_az_amerikaiak_es_az_oroszok_kozvetlenul_beszelnek?utm_source=hirstart&utm_medium=referral&utm_campaign=hiraggregator
https://szekelyhon.ro/aktualis/szijjarto-petert-is-madefalvara-varjak
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Újabb bölcsődék építését hagyták jóvá, erdélyi városokban is épülnek 

kisdedóvók 
2022. január 3. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Tíz korszerű és környezetbarát bölcsőde megépítését finanszírozza a fejlesztési minisztérium – 

jelentette be Cseke Attila tárcavezető. A korábban jóváhagyott 43 bölcsőde mellett így összesen 

53 új bölcsőde épülhet országszerte az RMDSZ által 2021-ben kezdeményezett bölcsődeépítési 

program keretében. „Minden megyeszékhelynek és megyei jogú városnak jóváhagyott a 

minisztérium egy vagy két bölcsőde megépítését, ott, ahol a lakosság száma meghaladja a 100 

000-et. 53 olyan bölcsődeépítési kérést iktattak eddig a minisztériumban, amelyhez az 

egyszerű iratcsomó teljes, ezért jóváhagytam a finanszírozást ezekre a beruházásokra” – idézte 

Cseke Attilát az RMDSZ hétfői közleménye. 

 

Nemes Nagy Ágnes-centenárium: Székelyföldre vezet az Irodalmi Karaván első 

utazása 
2022. január 3. – MTI, Krónika 

A 100 éve született Nemes Nagy Ágnes költő emlékére indított centenáriumi sorozattal, 

valamint az Irodalmi Karaván című irodalmi roadshow-val ünnepel 2022-ben a Petőfi 

Kulturális Ügynökség és a Petőfi Irodalmi Múzeum. Az Irodalmi Karaván első utazása január 

25. és 28. között lesz Székelyföldön a magyar kultúra napjához kapcsolódva. Az útiterv szerint 

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely, Csíkszereda és Székelyudvarhely közönségét megszólítva 

tematikus, rendhagyó irodalomórák és szalonestek megrendezésével készülnek a szervezők. 

 

Új híd Szatmárnémetiben: megduplázta a támogatást a fejlesztési minisztérium 
2022. január 3. – maszol.ro 

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium megduplázta annak a 

támogatásnak az összegét, amelyet a szatmárnémeti Strand utcáról induló, harmadikként 

emlegetett Szamos-híd építésére utaltak ki. Kereskényi Gábor polgármester hétfőn írta alá az 

összeg megváltoztatásáról szóló módosítást tartalmazó dokumentumot. Ennek értelmében 

164,15 millió lejnyi finanszírozásban részesül a Szatmárnémeti Polgármesteri Hivatal, tehát 82 

millió lejjel kevesebbel kell hozzázárulnia saját forrásokból a megyeszékhely utóbbi három 

évtizedében legfontosabb beruházásához. 
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https://kronikaonline.ro/belfold/cseke-attila-a-megyei-jogu-varosok-onkormanyzata-kervenyezze-az-uj-bolcsode-megepiteset
https://kronikaonline.ro/belfold/cseke-attila-a-megyei-jogu-varosok-onkormanyzata-kervenyezze-az-uj-bolcsode-megepiteset
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https://maszol.ro/belfold/Uj-hid-Szatmarnemetiben-megduplazta-a-tamogatast-a-fejlesztesi-miniszterium
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MKP: Jakab Elemér távozzon! 
2022. január 3. – Új Szó, ma7.sk  

A Szövetség MKP-platformja közleményben szólította fel Jakab Elemért, a Híd-platform egyik 

kelet-szlovákiai vezetőjét, mondjon le arról, hogy a közös párt Országos Tanácsának (OT) tagja 

legyen. Az MKP magától a Hídtól pedig azt kérte, hogy vonják vissza Jakab kinevezését. Az 

MKP a közleményben arra utal, hogy az egykori parlamenti képviselő megosztó személyiség és 

maga is arról beszélt, nem akar az országos politikában részt venni. Az MKP közleményét a 

platformnak a régióban tevékenykedő vezetői írták alá. A Szövetségen belül az egyes 

platformoknak autonómiája van abban, hogy kit delegálnak a közös párt Országos Tanácsába. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Jakab delegálását az MKP mellett az Összefogás is 

nehezményezte. 

 

Rigó: A Szövetség nem lesz populista párt 
2022. január 3. – bumm.sk  

A Sólymos Lászlóval (a Szövetség Országos Tanácsának elnökével) és Rigó Konráddal (a Híd 

platform elnökével) készült interjú előző részében jobbára a múlttal és a múltból fakadó 

sérelmekkel foglalkoztunk, most arról kérdeztük őket, miként látják az együttműködés 

folytatását, hiszen a Szövetség sikere a munka összehangolásán és azon múlik, mennyire 

sikerül elhitetni, hogy erre a pártra van szükségük. „Amikor idejöttünk az MKP székházába, 

tisztában voltunk azzal, hogy másképpen működnek, mint a Híd, de ezek a kezdeti nehézségek. 

A lényeg az, hogy ne egymás véleményeit lúgozzuk ki hogy aztán a végén egy nehezen 

szerethető dolgot kapjunk. Mindamellett a másfél év magyar botladozása nem hozott változást 

a szlovák pártok hozzáállásában; a PS magyar tagozata harmatgyenge, OĽaNO a Gyimesi-féle 

szimbolikus vonalat viszi. A szlovák politika ezt a területet nem akarja lefogni és ezt hibának 

tartom, mert ezzel bizonyítják, hogy ők is etnikai vonalon formálódnak.  

 

Sólymos László örül, hogy elkezdődött a PET-palackok visszaváltása 
2022. január 3. – Új Szó 

Sólymos László volt környezetvédelmi miniszter azt mondta, örül, hogy elkezdődött a műanyag 

palackok és a pléhdobozok visszaváltása. Úgy fogalmazott, ezzel hulladék helyett 

újrahasznosítható nyersanyaggá válnak ezek az anyagok, Szlovákia pedig tisztább és 

egészségesebb ország lesz. „Nehéz és megterhelő munka volt, de megérte. Szlovákia élen jár 

ezen a téren, Közép-Európában mi vezettük be elsőként a visszaváltást" - áll Sólymos László, a 

Szövetség-Aliancia Országos Tanácsa elnökének nyilatkozatában, amelyet Magdeme Klára, a 

parlamenten kívüli pár szóvivője juttatott el a TASR hírügynökséghez. Sólymos tájékoztatása 

szerint a visszaváltás bevezetését lehetővé tevő jogszabály még az előző parlamenti ciklusban 

készült el, alkotmányozó többséggel fogadták el. 
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A Szövetség után, 2022-ben az egység kell 
2022. január 3. – Új Szó  

Mi vár 2022-ben az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülésével létrejött Szövetségre? A 

politológus szerint a megyei és önkormányzati választás lesz a mérföldkő. Hangácsi István, a 

Méltányosság Politikaelemző Központ szakértője szerint 2022-ben a Szövetség számára az 

egyik legnagyobb kihívás az lesz, tud-e majd a párt egységesen kommunikálni. Eddig ugyanis 

többször előfordult, hogy az egyes platformok, vagy azok képviselői, nyilvánosan ütköztették 

eltérő álláspontjukat, illetve egymással szemben is kritikusak voltak. „Nincs meghatározva, mi 

az, ami belső ügy és mi az, amit kommunikálni lehet” – mutatott rá Hangácsi. Példaként azt a 

vitát említette, ami a Szövetségen belüli platformok felszámolása vagy megtartása körül 

bontakozott ki. Az ilyen vitákat szerinte a párton belül kellene lefolytatni. Másik példaként azt 

hozta fel, amikor a Szövetség MKP-platformja Zuzana Čaputová Facebook-bejegyzése alatt 

hozzászólásban bírálta az államfőt, anélkül, hogy ezt egyeztették volna a Híd és az Összefogás 

platformjaival. Hangácsi a platformok jövőjére vonatkozó vita margójára megjegyezte, szerinte 

egy olyan párton belüli berendezkedésről van szó, amely átmeneti jellegű. 

 

Hangya András emléktáblája 
2022. január 4. – Magyar Szó 

Szabadka köztéri szobrait, valamint szökőkútjait és csobogóit bemutató sorozatunk után egy új 

sorozatot indítunk útjára, amelyben Szabadka köztéri emléktábláit és emlékjegyeit mutatjuk 

be. Ezek a felirattal vagy domborműves ábrázolással ellátott táblák egy hellyel kapcsolatos 

fontos eseményt vagy személyt örökítenek meg, így Szabadka történetének egy-egy fontos 

mozzanatáról tanúskodnak.  

 

Tehetségek bölcsője 
2022. január 3. – Magyar Szó 

1991. január 25-én alakult meg Óbecsén a magyar kultúra helyi központja, gyermekek, fiatalok 

és idősek második otthona, a zene, a tánc, az irodalom és a képzőművészet kincsestára, a Petőfi 

Sándor Magyar Kultúrkör. Az intézményben azóta is számos szakcsoport működik. Ricz 

Róbert, az egyesület elnöke elmondta, hogy a kultúrkör mindenkori vezetőségének elsődleges 

célja a fiatalok felkarolása, tömörítése, illetve a tehetségek felkutatása, képzése és nevelése. „A 

legtehetségesebb tagjainknak mindig szabad kezet adtunk, ha akartak, akkor csoportot 

vezethettek vagy koreográfiát készíthettek, illetve egész esti darabot szerkeszthettek és 

adhattak elő. Mi mindenben segítettük és támogattuk őket, teret adtunk nekik. Igazi „tehetség-

bölcső” az egyesület, hiszen sokan elismert és megbecsült tagjai a társadalmunknak. Kisebbségi 

létben nagyon fontos a nyelvünk, a kultúránk megtartása. Ez vezényel bennünket is, a 

mindenkori vezetőséget” – mesélte Ricz Róbert. 
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IV. Dúrmoló Téli Népzenei Tábor 
2022. január 3. – Pannon RTV 

Több mint 70 gyerek vesz részt a négynapos táborban, amelyet a Hagyományok Háza Hálózat 

- Vajdaság és a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet szervezett Tóthfaluban. gész Vajdaság 

területéről érkeztek fiatalok a IV. Dúrmoló Téli Népzenei Táborba. A zentai Mezei Borbála 

először vesz részt az eseményen, és a népi énekszakot választotta. „Mindannyian nagyon 

szeretjük a népzenét, néptáncra is járunk mindannyian, az összes testvérem, és mindannyian 

nagyon szeretjük ezt a népi táncot és éneket.” – mondta Borbála.  

 
A lánglelkű költőre és az új esztendő beköszöntére emlékeztek Badalóban 
2022. január 3. – Kárpátalja 

A legalább egy évszázada fennálló hagyományhoz igazodva az év első napját gyülekezeti 

közösségben kezdték Badalóban, ahol január elseje mindig is kettős ünnepnek számított. Az új 

esztendő beköszönte mellett ilyenkor Petőfi Sándor születésének emléknapját –idén a 199.-et 

– is méltatjuk. A református templomban 11 órakor kezdődő istentiszteleten Sápi Zsolt 

lelkipásztor hirdette az igét Mózes 5. könyvéből: „Tartsátok meg és teljesítsétek mindazokat a 

parancsolatokat, amelyeket ma parancsolok, hogy élhessetek […]. Emlékezz vissza az egész 

útra, amelyen vezetett Istened, az Úr…(5 Mózes 8, 1–2). Az igehirdetés végén elsőként Jakab 

Lajos, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Badalói Alapszervezetének elnöke 

köszöntötte az egybegyűlteket. 

 

Újév Kárpátalján 
2022. január 2. – karpat.in.ua 

Ukrajnában azelmúlt években változó intenzitásúak voltak a szilveszteri bulik. 2014 után az 

ország keleti részében zajló konfliktus végett maradtak el a tűzijátékok, később a pandémia 

miatt volt csendesebb az ünnep. Mostanra ismét a szabadtéri pezsgőzések és a házibulik vették 

át a főszerepet. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 3. – Kossuth Rádió 

 

Két ünnep között sem szünetel a munka a csíkszeredai önkormányzatnál, az év utolsó 

napjaiban három játszóteret adtak át, amit, ha nem is a téli hidegben, de tavasztól már 

birtokban vehetnek a gyerekek. A csíkszeredai plébániák mellett kialakított játszótereket 

továbbiak fogják követni a városháza beruházása nyomán.  

 

Ha január 1-e, akkor Petőfi Sándor születésének évfordulójáról emlékeznek meg Kárpátalján.  

Idén a 199.-re. Ungváron megkoszorúzták a költő egész alakos szobrát a város történelmi 

központjában, a róla elnevezett téren. Ungvár Petőfi tisztelete igen nagyvonalú, holott a költő 

két keresetlen mondatával jól elbánt a várossal 1847 nyarán: "Ungvár egyébiránt szörnyen 

komisz város. Piszkos és rendetlen. Épen olyan, mint a részeg ember, ki pocsétába bukott, s 

most sárosan tántorog hazafelé.”- írta Útinaplójában.   

 

Marosvásárhelyen többször is megfordult Petőfi, tetszett neki Erdély, letelepedni is itt szeretett 

volna. Élete utolsó előtti éjszakáját itt töltötte. A városban 2000-ben állítottak egész alakos 

Petőfi szobrot, a marosvásárhelyi magyarok immár 20 éve január elsején a szobornál hajtanak 

a fejet a nemzet költőjének emléke előtt és köszöntik az új esztendőt Petőfi-dalokat énekelve. 

Az idei rendezvény egyben a Petőfi emlékév helyi nyitóeseménye is volt.  

 

A járvány alapvetően megváltoztatta a szervezetek életét is, s ha jól gazdálkodnak a szerzett 

tapasztalatokkal, akár még nyerhetnek is vele, fogalmazta meg véleményét a Csemadok ősszel 

újraválasztott országos elnöke, Bárdos Gyula. 2022 nagy erőpróbája az önkormányzati és 

megyei választások lesznek, egyben az új magyar párt életképességét is megmutatja majd a 

voksolás.  

 

 

A nagybecskereki Szathmáry Karolina Leánykollégium a közelmúltban hivatalosan is 

bejegyzett diákotthonná vált. A tanintézmény jelenlegi állapotáról, a diákok létszámáról, a 

tervekről kért összefoglalót a kollégiumot működtető alapítvány vezetőjétől kértünk 

összefoglalót. 

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-03_18-02-00&enddate=2022-01-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-03_18-02-00&enddate=2022-01-03_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 4. 

 

Ukrajna elnöke december 1-én az ukrán parlamentben tartott beszédében jelentette be, hogy 

öt egymást kiegészítő törvénytervezetből álló javaslatcsomagot nyújt be a többes 

állampolgárság kérdésének rendezése érdekében. Azóta kiderült, hogy a jogszabály tervezet a 

kárpátaljai magyarság szempontjából pozitív és negatív fejezeteket is tartalmaz. Tóth Mihály 

alkotmányjogász hangsúlyozza: a kettős állampolgárságot ugyan teljes egészében elismernék 

és jogszerűnek tartanák, azonban az ilyen személyt megfosztanák például a választásokon való 

részvétel lehetőségétől.  

 

A szerb kormány újból bevezetné a kötelező katonai szolgálatot, ám ezt nem akarják az 

emberek megkérdezése nélkül tenni. Először kérdőíven szondázták, hogy mit szól a szerb 

társadalom a kötelező katonai szolgálathoz, ami a védelmi miniszter szerint hat hónapos lenne 

– és láss csodás, állítólag a megkérdezettek 70 százaléka üdvözölte az ötletet. De a szerb 

kormány óvatos, most egy társadalmi vitát terveznek a kérdésről. 


