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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: a kormány továbbra is támogatni fogja az erdélyi és székelyföldi 

sportfejlesztéseket 
2022. január 6. – MTI, Híradó, Magyar nemzet, Demokrata, Magyar Hírlap, Mandiner, 

Krónika, Bihari Napló, transindex.ro 

A kormány a magyarországi beruházások mellett továbbra is támogatni fogja a 

sportinfrastruktúra fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön is - jelentette ki csütörtökön 

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, miután Novák Károly Eduárdot, Románia 

sportminiszterét fogadta Budapesten. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye 

szerint Szijjártó Péter a közös sajtótájékoztatón kiemelte, hogy Magyarországon a sport 

nemzeti ügynek számít, annak támogatása, a fejlesztések stratégiai kérdést jelentenek, 

ugyanis egy nemzet annál egészségesebb, minél többet sportol. "A sport a nemzeti identitás és 

büszkeség megőrzésének és építésének egyik legfőbb eszköze" - fogalmazott. Rámutatott, 

hogy a jövőbeli sikerek előfeltétele a sportinfrastruktúra fejlesztése, hogy a szülőknek legyen 

hova vinni a gyerekeket, és méltó körülményeket teremtsenek a sportolásra. A miniszter 

hangsúlyozta, hogy a magyarországi beruházások mellett a kormány mindig is figyelmet 

fordított a határon túli magyar közösségek sportfejlesztéseire is, és ez a jövőben is így marad. 

Ennek keretében eddig mintegy 30 milliárd forint értékben segítették az infrastruktúra 

fejlesztését Erdélyben és Székelyföldön, tavaly például magyar támogatással épült meg a 

Sepsi OSK stadionja, illetve újabb jégkorongpályát adtak át Marosszentgyörgyön - közölte. 

Tájékoztatása szerint idén is nagyszabású fejlesztési terveik vannak, így magyar költségvetési 

támogatással épül a Partium Labdarúgó Akadémia Szatmárnémetiben és a Székelyföldi 

Jégkorong Akadémia kollégiuma is Csíkkarcfalván. 

 

A székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette be Potápi 

Árpád János államtitkár  
2022. január 6. – MTI, Demokrata, Hír TV, Magyar Narancs, Origo, Magyar Hang, maszol.ro, 

szekelyhon.ro, transindex.ro, Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette be csütörtökön egy 

Homoródfürdőn tartott lovas fórumon Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. Az államtitkár elmondta: a program keretében 

Székelyföld valamennyi bejegyzett lovas egyesülete kétmillió és hétmillió forint közötti 

támogatáshoz jut, melyből olyan fejlesztéseket végezhet el, amelyekre önerőből csak két-

három, de akár öt év alatt lett volna lehetősége. Azt is hozzátette: a humán erőforrás 

fejlesztésére is fordítható támogatás - reményei szerint - hosszú folyamat első lépése. A 28 

székelyföldi lovas egyesület számára egy korábban végzett felmérés adatai alapján ítélték meg 

a támogatási összegeket. Amikor az egyesületek kitöltötték a kérdőívet, nem tudták, hogy a 

közölt adatok alapján támogatáshoz jutnak. Potápi Árpád János hangsúlyozta: a 
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https://demokrata.hu/magyarorszag/szazmillio-forinttal-tamogatjak-a-szekelyfoldi-lovassportot-470876/
https://demokrata.hu/magyarorszag/szazmillio-forinttal-tamogatjak-a-szekelyfoldi-lovassportot-470876/
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nemzetpolitikában egyre nagyobb figyelmet fordítanak a sportra, és ez oda vezetett, hogy 101 

évvel a trianoni döntés után immár a sportban is egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni. 

Megemlítette: a magyar kötődésű székelyföldi, felvidéki, vajdasági futballcsapatok jól 

szerepelnek országaik bajnokságában, a jégkorong Erste Ligában pedig kiemelkedő 

teljesítményt nyújtanak az erdélyi klubok. Az államtitkár arra is kitért, hogy a lovassport 

támogatása azért is fontos, mert a ló a magyar identitás része. Egyes feltételezések szerint a 

különböző ázsiai törzsek a ló háziasítása folyamatában alkottak szövetséget, amelyet aztán 

magyarnak neveztek el. Hozzátette, a Kárpád-medencébe is a lovas nomád életmód vezette el 

a magyarokat. 

 

A román kormány határozatban erősítette meg a két határátkelőhely 

megnyitásáról szóló tavalyi román-magyar megállapodást 
2022. január 6. – MTI, Webrádió, Krónika 

A román kormány határozatban erősítette meg a két közúti határátkelőhely megnyitásáról 

szóló, tavaly áprilisban Gyulán aláírt román-magyar megállapodást. A határozat kivonatát a 

kormány honlapján tették közzé. A kabinet hozzájárult ahhoz, hogy a Kisvarjaspuszta 

(Variașu) és Dombegyház, illetve az Ottlaka (Grăniceri) és Elek közötti határátkelőhelyek 

hétköznapokon is nyitva tartsanak a nappali órákban. A kormányhatározat lehetővé teszi, 

hogy az illetékes román hatóságok megtegyék a határ megnyitásához szükséges 

intézkedéseket. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter tavaly februári bukaresti 

látogatásán nevetségesnek és egyben szomorúnak tartotta, hogy létezik tíz olyan, a határon 

átvezető út, amely közelebb hozhatná egymáshoz a határ mentén élő közösségeket és 

településeket, de ezek használatát még nem engedélyezték. A két határátkelőhely 

megnyitásáról végül Szijjártó Péter és Bogdan Aurescu külügyminiszterek áprilisi gyulai 

találkozóján született megállapodás. 

 

Nagyszalontánál kötnék össze a partiumi gyorsforgalmit a magyarországi M44-

essel 
2022. január 6. – Krónika, maszol.ro 

Nagyszalontán keresztül csatlakozhat rá a majdan Aradot Nagyváraddal összekötő 

gyorsforgalmi a magyarországi M44-es útra, ehhez pedig új határátkelő létesítésére is szükség 

lesz. Iustin Cionca, az Arad megyei önkormányzat elnöke csütörtökön számolt be arról, hogy 

egyeztetést folytatott az infrastrukturális beruházás kapcsán Zalai Mihállyal, a Békés Megyei 

Önkormányzat elnökével. A megbeszélésen elhangzott, hogy a magyar fél érdekelt az Arad és 

a Bihar megyei tanács által tervezett gyorsforgalminak a magyarországi autópálya-hálózattal 

történő összekötésében, az M44-es gyorsforgalmit pedig a Nagyszalonta-Méhkerék 

határátkelőn, majd Kötegyánon, Sarkadon és Békéscsabán keresztül csatlakoztatnák a 

partiumi útszakaszhoz. Cionca közölte, a magyar fél szerint azért ez az optimális megoldás a 
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https://webradio.hu/hirek/belfold/a-roman-kormany-hatarozatban-erositette-meg-a-ket-hataratkelohely-megnyitasarol-szolo-tavalyi-roman-magyar-megallapodast
https://webradio.hu/hirek/belfold/a-roman-kormany-hatarozatban-erositette-meg-a-ket-hataratkelohely-megnyitasarol-szolo-tavalyi-roman-magyar-megallapodast
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagyszalontanal-kotnek-ossze-a-partiumi-gyorsforgalmit-a-magyarorszagi-m44-essel
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nagyszalontanal-kotnek-ossze-a-partiumi-gyorsforgalmit-a-magyarorszagi-m44-essel
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két gyorsforgalmi összekötésére, mert a Fekete- és a Fehér-Körös vízgyűjtője 

környezetvédelmi szempontokból nem jöhet szóba. 

 

Új ösztöndíjasok kerültek be a Nyilas Misi Tehetségtámogató Programba 
2022. január 6. – transindex.ro, Krónika 

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2021-ben meghirdetett pályázatára 150 pályázat 

érkezett. Az Egyesület kuratóriuma egységes kritériumok szerint értékelte őket, egyaránt 

figyelembe véve az ígéretes tehetséget és a rászorultságot, a tanuló esélyeit csökkentő 

tényezőket. Az értékelés alapján szeptember 1-től közülük 46-an kerültek be a 

tehetségtámogató programba, amely tanulmányaik végéig támogathatja őket. 

 

Mégsem lesz kerékpárút Marosvásárhely és Vármező között a kisvasút 

nyomvonalán? Johannis az Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben  
2022. január 6. – transindex.ro 

Január 4-én jelent meg a sajtóban egy Császár Károly szenátorral készített interjú, melyből 

kiderült, hogy jóváhagyta a képviselőház, hogy Maros Megye Tanácsa tulajdonába kerüljön a 

Román Vasúttársaságtól a Marosvásárhely és Vármező, valamint a Mezőbánd és Mezőméhes 

közötti keskeny nyomtávú vasút nyomvonala, hogy megépülhessen ott a tervezett kerékpárút. 

Azonban úgy tűnik, hogy a terv elé akadály gördült, lévén, hogy Klaus Johannis az 

Alkotmánybírósághoz fordult az egyes földterületeknek az állam közvagyonából és a 

Közlekedési Minisztérium és a CFR közigazgatásából Maros megye közvagyonába való 

átruházásáról szóló törvény alkotmányellenességével kapcsolatban. 

 

Sepsiszentgyörgyön a Dávid és a Nóra voltak a legnépszerűbb nevek 
2022. január 6. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

402 sepsiszentgyörgyi gyermek született 2021-ben, 19 kisbabával kevesebb, mint az azelőtti 

évben. A sepsiszentgyörgyi megyei kórház szülészeti osztályán tavaly 1 088 szülést jegyeztek, 

ami közel 344-el több mint 2020-ban, hiszen tavalyelőtt a koronavírus járvány miatt a 

szülészeti osztály több hónapon át zárva volt. 

 

Rendezvénysorozattal ünneplik a szatmárnémeti színház felavatásának 130. 

évfordulóját 
2022. január 6. – MTI, Krónika 

A szatmárnémeti színházépület felavatásának 130. évfordulóját ünneplik egy 

rendezvénysorozattal, amelynek keretében a budapesti Nemzeti Színház is bemutat egy 

előadást – közölte csütörtökön a partiumi teátrum. A Szatmárnémeti Északi Színház Harag 

György Társulata és a Mihai Raicu Társulata a helyi polgármesteri hivatal támogatásával 

többnapos rendezvénnyel ünnepli az évfordulót. Január 14. és 17. között román és magyar 

nyelvű színházi előadások és könyvbemutatók lesznek. Az ünnepi hétvégén a lehetőségekhez 

mérten megidézik az egykori átadás körülményeit, ezért ahogyan 130 évvel ezelőtt, most is a 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=66531
https://itthon.transindex.ro/?hir=66535
https://itthon.transindex.ro/?hir=66535
https://maszol.ro/belfold/Sepsiszentgyorgyon-a-David-es-a-Nora-voltak-a-legnepszerubb-nevek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rendezvenysorozattal-unneplik-a-szatmarnemeti-szinhazepulet-felavatasanak-130-evfordulojat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/rendezvenysorozattal-unneplik-a-szatmarnemeti-szinhazepulet-felavatasanak-130-evfordulojat
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budapesti Nemzeti Színház művészei lépnek először a szatmári színpad deszkáira. A 

díszelőadás, akárcsak egykoron, január 14-én 19.30 órakor kezdődik. A Nemzeti Színház 

Döbrentei Sarolta Sára asszony című művét viszi színre Vidnyánszky Attila rendezésében. 

 

Így erősítené a székely-argentin kapcsolatokat a háromszéki önkormányzat 
2022. január 6. – szekelyhon.ro 

Harcolt a Paraguay elleni háborúban Argentina oldalán, majd megalapította az argentin 

Nemzeti Katonai Akadémiát az székely-örmény származású honvédtábornok, aki az 1848-49-

es szabadságharcot követően emigrált Dél-Amerikába. Az ő tiszteletére tervez Székelyföldre 

és Argentínára kiterjedő rendezvénysorozatot idén Kovászna Megye Tanácsa. 

  

A Szövetség az önálló indulást részesíti előnyben az önkormányzati 

választásokon 
2022. január 6. – Új Szó, felvidek.ma, bumm.sk  

 

A parlamenten kívüli Szövetség párt az önkormányzati választásokon saját jelölteket akar 

indítani, ugyanakkor kész a partneri együttműködésre minden szinten, beleértve az 

önkormányzatokat is. A Szövetség Magdeme Klára pártszóvivő elmondása szerint „kellően 

erős, kompetens és rátermett párt ahhoz, hogy a kiválasztott megyékben önállóan 

indulhasson a választásokon.” 2022-ben először tartják egyszerre a helyhatósági és a megyei 

választásokat. A szavazópolgárok ugyanazon a napon választhatnak polgármestert és 

megyeelnököt, valamint városi, községi és megyei önkormányzati képviselőket. 

 

Adománygyűjtő kampányt hirdetett a Szövetség a menstruációs szegénység 

enyhítéséért 
2022. január 6. – bumm.sk  

Adománygyűjtő kampányt hirdetett a Szövetség, melynek célja, hogy a lakosok együttes 

erővel enyhítsék a menstruációs szegénységet a Felvidéken. A gyűjtést a párt Összefogás 

platformjának női csapata kezdeményezte. Egy nő élete során kb. 10000-13000 menstruációs 

eszközt használ el. A koronavírus csak rontott az egyébként is szegénységben élők helyzetén - 

megnőtt a szegénységben élők száma, jelentősen drágult a rezsi, az alapélelmiszerek, de 

megnövekedett a családon belüli erőszak is. Sok nőnek egyszerűen nincs esélye, hogy 

menstruációs termékeket vásároljon, holott a nem megfelelő higiénia komoly egészségügyi 

problémákhoz vezethet, s a vele járó szégyenérzet, önbizalom-vesztés lelkileg is megterhelő. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/igy-erositene-a-szekely-argentin-kapcsolatokat-a-haromszeki-onkormanyzat
https://ujszo.com/kozelet/a-szovetseg-az-onallo-indulast-reszesiti-elonyben-az-onkormanyzati-valasztasokon
https://ujszo.com/kozelet/a-szovetseg-az-onallo-indulast-reszesiti-elonyben-az-onkormanyzati-valasztasokon
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/01/06/adomanygyujto-kampanyt-hirdetett-a-szovetseg-a-menstruacios-szegenyseg-enyhiteseert
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2022/01/06/adomanygyujto-kampanyt-hirdetett-a-szovetseg-a-menstruacios-szegenyseg-enyhiteseert
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Online oktatással kezdik hétfőn a második félévet a vajdasági középiskolások 
2022. január 6. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

A vajdasági középiskolákban hétfőn online oktatással indul a második félév. Branko Ružič 

oktatási miniszter ma délelőtt elmondta, hogy az illetékes minisztérium járványügyi helyzetet 

figyelemmel kísérő csoportja megelőző jelleggel azt javasolta, hogy hétfőn a vajdasági 

középiskolákban online tanítással kezdődjön meg a második félév. Ami a Szerbia más részein 

élő diákokat illeti, akik számára később kezdődik a második félév, a tanítás folytatásának 

formájáról a későbbiekben döntenek. Egyébként a szabadkai középiskolák diákjait már ma 

sms-ben értesítették, hogy hétfőtől távoktatás lesz. 

 

Cipősdobozt egy önfeledt mosolyért 
2022. január 6. – Magyar Szó 

Önzetlenség, elszántság, fáradhatatlan munka és szeretet. Talán ezekkel a szavakkal lehetne 

leginkább jellemezni azt a munkafolyamatot, amely a VMSZ Női Fórumának magyarcsernyei 

szervezetét jellemezte az utóbbi hetekben. Több alkalommal jöttek össze azért, hogy egy kis 

boldogságot, mosolyt csaljanak a magyarcsernyeiek szemébe, arcára, a gyerekeknek és az 

időseknek egyaránt. A szervezet ezért is adta megmozdulásának a Cipősdobozt egy önfeledt 

mosolyért elnevezést, emelte ki Darusi Renáta, a szervezet tagja. 

 
Bocskor Andrea: „Ne adják fel a küzdelmet, merjenek kiállni jogaikért!” 
2022. január 6. – Kárpátalja 

Az Európai Unió (EU) kisebbségpolitikájáról, az EU és Ukrajna kapcsolatáról, a kárpátaljai 

magyarság helyzetéről, a környezetvédelem fontosságáról kérdezte a Kárpátalja hírportál 

Bocskor Andrea kárpátaljai származású európai parlamenti képviselőt. „Úgy tapasztalom, 

hogy sokkal nehezebb most átvinni a nemzeti kisebbségek védelmére vonatkozó 

kezdeményezéseket pl. az EP-ben is, mert csak a szexuális kisebbséggel vagy a migránsokkal 

„divat” foglalkozni. Még bonyolultabb a feladat, ha Ukrajnáról van szó, hiszen az ukrajnai 

kisebbségek helyzetét az orosz–ukrán viszony szemüvegén keresztül szemlélik. Az Unió így 

szemet huny az alapvető emberi jogok negligálása felett, hiszen a kisebbségi jogok részei az 

alapvető emberi jogoknak.” – nyilatkozta Bocskor Andrea. 

 

2022 a szerkezeti átalakulás éve a KMKSZ Ifjúsági Szervezeténél 
2022. január 6. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági Szervezetének a vidék majdnem minden 

magyarlakta településén van alapszervezete. Az elmúlt években az Ukrajnában végbemenő 

decentralizációs folyamatok, valamint a demográfiai változások miatt az ifjúsági szervezet 

elnöksége úgy döntött, hogy a megalakult kistérségek szerint kellene átformálni az 

alapszervezeteket is a jövőben. Az első kistérségi szervezet még a nyár folyamán 

Tiszapéterfalván jött létre. Azóta több közösségépítő programot is megszerveztek. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27290/Online-oktatassal-kezdik-hetfon-a-masodik-felevet-a-vajdasagi-kozepiskolasok.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4818/vajdasag/257262/Cip%C5%91sdobozt-egy-%C3%B6nfeledt-mosoly%C3%A9rt-magyarcsernye-VMSZ-N%C5%91i-F%C3%B3rum.htm
https://karpataljalap.net/2022/01/06/bocskor-andrea-ne-adjak-fel-kuzdelmet-merjenek-kiallni-jogaikert
http://life.karpat.in.ua/?p=85987&lang=hu
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 6. – Kossuth Rádió 

 

Magyarország három évtizede Ukrajna függetlenné válása óta, következetesen kiáll Ukrajna 

mellett. Ennek egyik bizonyítéka, hogy 30 éve az elsők között ismerte el a független Ukrajnát, 

illetve Budapest volt az EU-val szembeni ukrán vízumkényszer eltörlésének egyik legnagyobb 

támogatója. A két ország érdekelt a jó szomszédsági kapcsolatokban, mondta Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusának főkonzulja, Bacskai József a Határok nélkülnek adott 

interjújában. 

 

A Rákóczi Szövetség évről évre tízezreket szólít meg színes rendezvényeivel, akcióival, 

pályázataival a Kárpát-medencében és a legújabb gyakorlat szerint a világ számos pontján élő 

diaszpóra közösségekben is.  A pandémia korlátozásai miatt hogyan alakult a Nemzeti 

Újrakezdés Éve? Milyen évet tudhat maga mögött a Rákóczi Szövetség és mit tervez 2022-re? 

Minderről Csáky Csongor, a szövetség elnöke beszélt egy decemberi délután Bereki Anikónak.        

 

Magyar és szlovák összefogásban, civil szervezetek kezdeményezésére és az érintett határon 

inneni és túli önkormányzatok együttműködésében épülhet újjá a Trianon előtt még nagy 

jelentőségű, Kassát Pozsonnyal összekötő vasút az Ipoly völgyében. Az erről szóló 

memorandumot két felvidéki és két magyarországi város, valamint számos kistelepülés 

szorgalmazza. Az országhatárral kettészakított térség életre keltésének kezdeményezői 

egyikét, az Ipoly Túrarendszer vezetőjét, Olexa Miklóst kérdezte munkatársunk. 

 

Kézműves műhelyek falujává válhat a kalotaszegi Mákófalva. Az Erdélyi Kézmíves Céh ez 

idáig is több eseményt szervezett, terveik most is vannak. A közösségi kenyérsütő kemencétől 

a bútorrestaurálásig, több helyszínen szeretnének műhelyeket kialakítani. A Mákófalvi Míves 

Műhelyben most is dolgoznak, itt beszélgetett a tervekről és az álmokról Molnár Attilával, a 

céh elnökével munkatársunk. 

 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-06_18-02-00&enddate=2022-01-06_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-06_18-02-00&enddate=2022-01-06_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. január 7. 

 

Hosszan tartó betegség után, január 5-én elhunyt a sepsiszentgyörgyi Háromszék együttes 

alapító vezetője, Deák Gyula Levente. Több mint három évtizedig állt az együttes élén, s bár 

végzettségét tekintve mérnök volt, már munkás éveinek kezdetétől a kultúra szolgálatában 

állt. A Kézdivásárhelyi Népszínház aktív tagja volt, újraalapította a kézdivásárhelyi táncházat, 

emellett a munkahelyén, a csavargyárban, a műkedvelő néptáncegyüttes vezetője, oktatója, 

koreográfusa, táncosa és előadásszervezője is volt. 1990-ben alapító-igazgatója a Háromszék 

Táncegyüttesnek. A pályatárs és barát, Könczei Árpád koreográfus, zeneszerző emlékezik 

róla. 


