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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: Elfogadhatatlan a magyar közösség jogainak folyamatos csorbítása 

Ukrajnában 
2022. január 7. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Demokrata, Mandiner, ATV, Origo, Maszol, 

Ma7, Vajdaság Ma, KárpátHír, karpat.in.ua 

Elfogadhatatlan, hogy a kijevi kormány a kelet-ukrajnai kihívásokat mintegy okként használja 

fel a nemzeti közösségek, így a kárpátaljai magyarság jogainak folyamatos csorbítására - 

szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a NATO külügyminiszterek 

rendkívüli értekezletén pénteken. A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint 

Szijjártó Péter a virtuális ülésen hangsúlyozta, hogy Magyarország érdekelt egy erős, 

biztonságos és demokratikus Ukrajnában, s kiáll a szomszédos ország területi integritása és 

szuverenitása mellett. Ugyanakkor a kormány elfogadhatatlannak tartja a magyar közösség 

jogainak folyamatos csorbítását, s ekképpen azt a törvénytervezetet is, amely gyakorlatilag 

kizárná a kettős állampolgárokat a közhivatal viseléséből. "Ha ezt elfogadják, az jelentősen 

korlátozni fogja a magyar kormány mozgásterét Ukrajna támogatásának vonatkozásában" - 

húzta alá. Majd hozzátette, hogy erre előre felhívta a NATO-tagállamok figyelmét, arra kérve 

őket, hogy segítsenek véget vetni a jogsértéseknek. 

 

Potápi: az egész nemzetnek előre kell mennie, nem hátra  
2022. január 9. – MTI, Origo, Magyar Hírlap, Index, ma7.sk, felvidek.ma, Krónika, Vajdaság 

Ma, Pannon RTV, M1, hirado.hu, Hír TV 

2022 a választás éve, amely az egész magyarság jövőjéről szól: nemcsak Magyarországnak, 

hanem az egész magyar nemzetnek előre kell mennie, nem hátra - mondta a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára vasárnap, a Facebook-oldalán közzétett videóban. 

Potápi Árpád János hangsúlyozta, hogy amióta nemzeti kormány van, a magyar nemzet erős 

és egységes. „A külhoni magyarokat a nemzet elválaszthatatlan részének tekintjük, segítjük 

őket, hogy megőrizzék magyarságukat és szülőföldjükön tudjanak boldogulni" - mondta. 

Kiemelte, a kormány támogatja őket abban, hogy fejlesszék közösségi intézményeiket, a 

magyar bölcsődéket, óvodákat, iskolákat, a magyar vállalkozásokat. Az államtitkár úgy 

fogalmazott: „A nemzeti kormányzás óta a Kárpát-medencét újra kitölti a magyar nemzet 

szellemi, kulturális és gazdasági ereje." Hangsúlyozta, hogy 2010 előtt, a „Gyurcsány-féle 

baloldal idején ez nem így volt".  „A baloldal célja soha nem a magyar nemzet felemelése, 

hanem az idegen érdekek kiszolgálása volt" - jelentette ki. 
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https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/07/szijjarto-elfogadhatatlan-a-magyar-kozosseg-jogainak-folyamatos-csorbitasa-ukrajnaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/07/szijjarto-elfogadhatatlan-a-magyar-kozosseg-jogainak-folyamatos-csorbitasa-ukrajnaban
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A Siculicidium üzenete: valós erőt és egységet kell mutatni a kötelesség órájában 
2022. január 7. – szekelyhon.ro, Magyar Nemzet, Hír TV, Erdely.ma, maszol.ro, transindex.ro, 

Erdélyi Magyar TV, Kossuth Rádió, M1 

A madéfalvi veszedelem 258. évfordulóján, a Siculicidium-emlékműnél tartott pénteki ünnepi 

megemlékezésen előtérbe került a vérengzés szomorúsága, az elvándoroltak boldogulása, de a 

nemzeti összetartozás talán soha nem tapasztalt ereje is. Bár Szijjártó Péter, Magyarország 

külgazdasági és külügyminisztere az előzetes hírek szerint jelen lett volna az eseményen, de 

előre nem látott elfoglaltságok miatt kénytelen volt lemondani az utazást. Képviseletében 

Magyar Levente a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára tartott ünnepi 

beszédet a megemlékezésen. Ne feledjük sosem, hogy a múlt mártírjainak köszönhetjük 

jelenünket. Valós erőt és egységet kell mutatnunk mi is a kötelesség órájában – szögezte le. 

Potápi Árpád János, Magyarország Miniszterelnökségének nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára ünnepi beszédében úgy fogalmazott, hogy otthonról érkezett haza ismét 

Madéfalvára. „Őseink szembeszálltak a birodalmi akarattal, velük szemben elfogytak a 

birodalom érvei. Inkább a szabadságot választották és nem lettek megalkuvók. Akik minket 

igába akartak hajtani, ma már sehol sincsenek. És mi mégis büszkén állunk ki a Kárpát-

medence több pontján a régi szabadságunk ügye mellett” – fejtette ki.  

 

Szijjártó: A kormány továbbra is támogatni fogja az erdélyi és székelyföldi 
sportfejlesztéseket 
2021. január 6. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet 

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 székelyföldi lovassport százmillió forintos támogatását jelentette be Potápi 
Árpád János államtitkár 
2022. január 6. – MTI, Hír TV, Origo.hu, Szekelyhon.ro, M1, Kossuth Rádió, maszol.ro, Erdélyi 

Magyar TV 

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-
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https://szekelyhon.ro/aktualis/a-siculicidium-uzenete-valos-erot-es-egyseget-kell-mutatni-a-kotelesseg-orajaban
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/06/szijjarto-a-kormany-tovabbra-is-tamogatni-fogja-az-erdelyi-es-szekelyfoldi-sportfejleszteseket/?fbclid=IwAR0dNQy51nm9ZwYMZJGFAkNDcDD4hsPs2iHRAxC3tf0-pHl75ZQY4qrc8rQ
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2022/01/06/szijjarto-a-kormany-tovabbra-is-tamogatni-fogja-az-erdelyi-es-szekelyfoldi-sportfejleszteseket/?fbclid=IwAR0dNQy51nm9ZwYMZJGFAkNDcDD4hsPs2iHRAxC3tf0-pHl75ZQY4qrc8rQ
https://hirtv.hu/hirtvsport/a-szekelyfoldi-lovassport-szazmillio-forintos-tamogatasat-jelentette-be-potapi-arpad-janos-allamtitkar-2534250
https://hirtv.hu/hirtvsport/a-szekelyfoldi-lovassport-szazmillio-forintos-tamogatasat-jelentette-be-potapi-arpad-janos-allamtitkar-2534250
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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 

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.  

 

Novák Eduárd szerint Románia sok dologban tanulhat Magyarországtól 
2022. január 8. – MTI, maszol.ro, Krónika, transindex.ro 

Novák Károly Eduárd mindig partnernek tekintette Magyarországot, amelytől véleménye 

szerint sokat lehet tanulni – többek között erről beszélt Románia sport- és ifjúsági minisztere 

budapesti látogatását követően. Az M1 aktuális csatornának adott interjújában a sportolóként 

paralimpiai bajnok, a tokiói játékok után visszavonuló kerékpáros kiemelte, a román 

politikusoknak örülniük kell annak, hogy Magyarország jelentősen támogatja a sportot 

Erdélyben. „Én mindig ki fogok állni az ilyen befektetések mellett, mert ez jó, és azokról szól, 

akik ott élnek” – mondta Novák Károly Eduárd. Az ideiglenes visszavonulását nemrég 

bejelentő kerékpáros szerint a románok nem féltik a sportolóikat attól, hogy magyar színekben 

versenyezzenek. 

 

Bartis Attilát és Bereményi Gézát is elhozza Székelyföldre a PIM 
2022. január 7. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Irodalmi Karaván címmel indít rendezvénysorozatot a Petőfi Kulturális Ügynökség, amelynek 

célja megmutatni a magyar nyelv és irodalom egységét, emellett a kortárs szerzőket 

megismertetni Magyarországon és a határon túl is. Az Irodalmi Karaván első útja januárban 

Székelyföldre vezet a magyar kultúra napjához kapcsolódva. Január 25-től 28-ig négy napon 

keresztül négy városban, Sepsiszentgyörgyön, Kézdivásárhelyen, Csíkszeredán és 

Székelyudvarhelyen rendhagyó irodalomórák és Szalon-estek megrendezésével készülnek a 

szervezők. A meghívott vendégek között lesz Bartis Attila marosvásárhelyi születésű író, 

Bogdán Zsolt csíkszeredai származású kolozsvári színművész, Bereményi Géza író, rendező, 

Szöllősi Mátyás író, fotográfus, valamint Sárik Péter zeneszerző, zongoraművész. 

 

Vádat emelt a DNA Biharfélegyháza polgármestere ellen, Kelemen Zoltán 

ártatlannak vallja magát 
2022. január 7. – Krónika 

Vádat emeltek az Országos Korrupcióellenes Ügyosztály (DNA) ügyészei Kelemen Zoltán, 

Biharfélegyháza polgármestere ellen európai uniós forrásokkal való csalási kísérlet miatt. Az 

Ebihoreanul.ro helyi portál szerint az RMDSZ színeiben megválasztott elöljáró hamis 

dokumentumokkal próbált 103 079 eurót szerezni nem létező cserjékre és fákra egy, a Pocsaj 
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https://kronikaonline.ro/sport/novak-eduard-szerint-romania-sok-dologban-tanulhat-magyarorszagtol
https://kronikaonline.ro/kultura/bartis-attilat-es-beremenyi-gezat-is-elhozza-szekelyfoldre-a-pim
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vadat-emelt-a-dna-biharfelegyhaza-polgarmestere-ellen-kelemen-zoltan-artatlannak-vallja-magat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/vadat-emelt-a-dna-biharfelegyhaza-polgarmestere-ellen-kelemen-zoltan-artatlannak-vallja-magat
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és Biharfélegyháza közötti út felújítását célzó HU–RO-projekt keretében. A DNA közleménye 

szerint a Bihar megyei polgármester 2014-ben a regionális fejlesztési minisztériumhoz „több 

olyan dokumentumot nyújtott be, amely nem felel meg a valóságnak, azzal a céllal, hogy 

jogtalanul 103 079 euróhoz jusson”. 

 

Szilágysági kiválóságokat tüntettek ki a Wesselényi-díjjal 
2022. január 7. – maszol.ro 

Negyedszer tartották csütörtökön a zilahi Vigadó épületében a Wesselényi-gálát. Az RMDSZ 

Szilágy Megyei Szervezete közösségi javaslatra Wesselényi-díjjal jutalmazta a helyi magyarság 

megmaradásáért és fejlődéséért tevékenykedő közösségépítőket. A Wesselényi-díjat 2017-ben 

hozták létre, átadásával hagyományt teremtettek, bár a világjárvány miatt 2020-ban nem 

szervezhették meg a gálát. 

 

Új polgármesteri hivatalt avattak a szilágysági Kusalyon 
2022. január 7. – maszol.ro 

Kusaly községnek mindezidáig nem volt magyar polgármestere, mígnem tavaly a többség 

Debreczeni Dezső vállalkozót választotta meg a község élére. Kezdeti tervei között szerepelt egy 

új polgármesteri hivatal létrehozása, amit a héten, csütörtökön, sok munka és közreműködés 

által sikerült is megvalósítaniuk. 

 

Fényfestéssel emlékeztek a madéfalvi veszedelem áldozataira 
2022. január 7. – szekelyhon.ro 

A székely zászló színeivel világították meg a csíkszeredai Mikó-várat pénteken, a madéfalvi 

veszedelem 258. évfordulóján. Az eseményt megelőzően azt is megtudhattuk, milyen szerepe 

volt a várnak a több mint kétszázötven éve történt vérengzésekkor. A fényjátékkal a 

csíkszeredai városháza tisztelgett a madéfalvi veszedelem áldozatai előtt. Az eseményt 

megelőzően a városi önkormányzat által fenntartott Csíki Székely Múzeum épületében 

Gyarmati Zsolt, az intézmény vezetője röviden bemutatta a madéfalvi veszedelem és a Mikó-

vár közötti kapcsolatot. Az eseményen jelen volt Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár, aki úgy fogalmazott, minden rossz ellenére ma, a kései utódoknak a veszedelem 

emléke lehetőséget ad arra, hogy egyrészt erőt merítsünk a történelemből, másrészt, hogy 

találkozzunk egymással, megosszuk egymással gondjainkat, sérelmeinket, mindennapjainkat. 

 

Hiába szerette volna Soós, egyelőre biztosan nem Gecse Dánielről nevezik el 

Marosvásárhely egyik terét  
2022. január 8. – transindex.ro 

Hatályon kívül helyezte a Maros Megyei Törvényszék a marosvásárhelyi önkormányzat arról 

szóló határozatát, hogy Vásárhely egykori Kistemplom terét, a jelenlegi Memorandum teret 

Gecse Dánielre kereszteljék volna át. Az elmúlt évszázadban állítólag ez lett volna a hatodik 

alkalom, hogy a jelenlegi Fenyő utca Vulkán és Alexandru Papiu Ilarian utca közötti szakasz 

esetében névváltoztatás történik. Az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselői 
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https://maszol.ro/belfold/Szilagysagi-kivalosagokat-ismertek-el-a-Wesselenyi-dijjal
https://maszol.ro/belfold/Uj-polgarmesteri-hivatalt-avattak-a-szilagysagi-Kusalyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/fenyfestessel-emlekeztek-a-madefalvi-veszedelem-aldozataira
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2021-ben azért döntöttek a névmódosítás mellett, mert ezáltal szerették volna elismerni az 

egykor köztiszteletben álló orvos munkásságát, aki alapítványt hozott létre és segítséget 

nyújtott a rászorulóknak.  

 

Kereskényi Gábor: utolsókból dobogósok lettünk az EU-s támogatások 

lehívásában 
2022. január 8. – maszol.ro 

Az atipikus időszak, a pandémia ellenére Szatmárnémetiben sikerült látványos 

megvalósításokat felmutatni a 2021-es évben és számos pályázat és terv vár kivitelezésre. A 

feladat viszont nem egyszerű, ha nem az érdekcsoportok, akkor az állami szervek lassítják a 

munkát. Kereskényi Gáborral, Szatmárnémeti polgármesterével beszélgettek. 

 

A utolsó simítások vannak hátra a kolozsvári Szent Mihály-templomban 
2022. január 8. – maszol.ro 

Három éve figyeljük, ahogy Kolozsvár emblematikus temploma először talpig állványba borul, 

majd szép lassan lekerülnek ezek az szerkezetek, újabb és újabb felújított részletek bukkannak 

elő. Tavaly karácsony szentestéjén már a felújított templomban tarthatták meg a szentmisét, 

ám a munkálatoknak még mindig nincs vége, így a hívek csak vasárnaponként látogathatnak 

el a templomba. László Attila főesperes-plébánost kérdezték a legújabb részletekről. 

 

Elhunyt Kelemen Atilla, az RMDSZ egykori Maros megyei parlamenti képviselője 
2022. január 8. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Bihari Napló, Vajdaság Ma 

Hetvennegyedik életévében elhunyt Kelemen Atilla állatorvos, politikus, az RMDSZ volt 

parlamenti, valamint európai parlamenti képviselője, a szövetség Maros megyei szervezetének 

egykori elnöke. Kelemen Atilla haláláról a Maros Megyei Ebtenyésztők Egyesülete adott hírt 

szombaton közösségi oldalán, búcsúzva a szervezet alapítójától, tiszteletbeli elnökétől. 

„Megrendülve és mély fájdalommal értesültem barátom és volt kollégám, Kelemen Atilla 

halálhíréről” – búcsúzott volt politikustársától az RMDSZ elnöke. Szerinte Kelemen Atilla 

mindenben a pontosságra törekedett, és maximalista volt a lovas sportban, a szövetség 

meghatározó politikusaként, vezetőjeként, szóban és tettben egyaránt. „Isten nyugtassa Atát, 

vigasztalódást kívánok a családjának, illetve mindazoknak, akik szerették őt” – közölte 

Kelemen Hunor, hozzátéve: Kelemen Atillát, az RMDSZ volt frakcióvezetőjét, parlamenti 

képviselőjét az RMDSZ saját halottjának tekinti. 

 

 

Várni kell a Bukarest–Budapest-gyorsvasútra: sok beruházásra van még szükség 

ahhoz, hogy Romániában „száguldhassanak” a vonatok 
2022. január 8. – Krónika 

Tizennyolc éven belül kell elkészülnie a Bukarest–Kolozsvár–Budapest-gyorsvasútnak a 

legújabb elvárások értelmében. Benedek Zakariás, a bukaresti képviselőház infrastruktúra- és 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/varni-kell-a-bukarestnbudapest-gyorsvasutra-n-szamos-beruhazasra-van-meg-szukseg-ahhoz-hogy-romaniaban-bszaguldhassanakr-a-vona
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közlekedésügyi szakbizottságának tagja a Krónika kérdésére úgy vélekedett, komoly 

hozzáállással, az uniós pénzek hatékony felhasználásával tartható a célkitűzés.  

 

Kísérleti generációk: a nyolcadikosok új gyakorlóteszteket, a kilencedikesek 

tankönyveket nem kapnak 
2022. január 9. – Krónika 

Bár kísérleti generációnak általában a jelenlegi kilencedik osztályosokat nevezzük, akik 

megváltozott tanterv szerint tanultak, és új módszertan szerint vizsgáztak, a jelenlegi 

nyolcadikosok sincsenek sokkal jobb helyzetben. A kilencedik osztályos diákok pedig a 

„megszokott” módon folytatják: ebben a tanévben már biztos nem kapnak tankönyveket. 

 

A Hanna és az Ádám volt a legnépszerűbb babanév 2021-ben Csíkszeredában 
2022. január 9. – maszol.ro 

Több mint 300-zal haladta meg a csíkszeredai városházán anyakönyvezett születések száma az 

elhunytakét 2021-ben – közölte a hivatal sajtószolgálata. Az 1378 újszülött és 1037 elhunyt 

adatai mögött találjuk a Csíkszeredában született vagy elhunyt környékbelieket is. Kifejezetten 

a csíkszeredai illetőségűeket tekintve kevésbé pozitívak a számok: 306 születést, 438 

halálesetet, 170 házasságot anyakönyveztek. A 306 csíkszeredai újszülött közül 164 fiú, 142 

pedig lány. Hogy hány magyar gyermek született a hargitai megyeszékhelyen, nem derült ki, 

ugyanis az etnikai hovatartozásról, az esketések nyelvéről nem vezet nyilvántartást a 

csíkszeredai városháza. 

 

Faragó Péter újabb két éves mandátumot kapott az Arad megyei RMDSZ 

elnökeként 
2022. január 9. – maszol.ro 

Újabb két éves mandátumra szavaztak bizalmat Faragó Péter parlamenti képviselőnek, akit 

immár negyedik alkalommal választottak meg az RMDSZ Arad Megyei Szervezete elnökévé. A 

szombati tisztújító küldöttgyűlésen több mint 100 megyei küldött vett részt, a jelenlegi 

járványügyi szabályozásokat betartva. Faragó Péter beszámolt az elmúlt, több mint két év 

eseményeiről, megvalósításairól, amelyek az aradi magyar közösségünk megmaradásához, 

fejlődéséhez járultak hozzá, majd kihangsúlyozta: „a múltban és a jövőben a cél mindig is 

ugyanaz volt és lesz: az, hogy szülőföldünkön megmaradjunk erős magyar közösségként, 

megőrizve mindazokat az értékeket és hagyományokat, amelyek bennünket magyarrá tesznek 

és amelyek közösségünket jellemzik” – fogalmazott. 

 

Megújul a váradi Ady Endre Gimnázium 
2022. január 9. – Krónika 

Kezdődhet a nagyváradi Ady Endre Gimnázium felújítása, miután szombaton meg is kötötték 

a kivitelezési szerződést a munkálatok elvégzésére kiírt versenytárgyalásból győztesként 

kikerült konzorciummal. A dokumentum aláírásáról Facebook-bejegyzésben számolt be Cseke 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-tavalyihoz-hasonlo-vizsgara-szamithatnak-a-vegzosok-mig-a-nyolcadikosok-gyakorloteszteket-a-kilencedikesek-tankonyveket-nem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-tavalyihoz-hasonlo-vizsgara-szamithatnak-a-vegzosok-mig-a-nyolcadikosok-gyakorloteszteket-a-kilencedikesek-tankonyveket-nem
https://maszol.ro/belfold/A-Hanna-es-az-Adam-volt-a-legnepszerubb-babanev-2021-ben-Csikszeredaban
https://maszol.ro/belfold/Farago-Peter-ujabb-ket-eves-mandatumot-kapott-az-Arad-megyei-RMDSZ-elnokekent
https://maszol.ro/belfold/Farago-Peter-ujabb-ket-eves-mandatumot-kapott-az-Arad-megyei-RMDSZ-elnokekent
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujul-a-varadi-ady-endre-gimnazium
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Attila, a munkálatokat közel 52 millió lejjel támogató fejlesztési minisztérium vezetője. Mint 

írta, a római katolikus egyház tulajdonában levő műemlék épület „26 hónap múlva régi 

szépségében szolgálja tovább Nagyvárad és a régió magyar iskola hálózatát”.  

 

Pluszfeladat románnak lenni Magyarországon: Iova-Simon Eva, a magyarországi 

román kisebbségi újság főszerkesztője a lapról 
2022. január 9. – Krónika 

Ahhoz, hogy a magyarországi románság ne felejtse el anyanyelvét, tudatosan tennie kell, az 

egyéntől függ, hogy képes-e kialakítani magának egy „nemzeti” mikrokozmoszt, ahol megőrzi 

kultúráját, hagyományait – mondta el a Krónika megkeresésére a méhkeréki születésű Iova-

Simon Eva, a hetven éve megjelenő Foaia Românească magyarországi román kisebbségi újság 

főszerkesztője. Arról is beszélt, hogy a magyar kormány mind a 13, törvény által elismert 

magyarországi nemzetiséget kiemelt módon támogatja. 

 

A múltunk jövője 
2022. január 8. – ma7.sk  

A Nemzeti Művelődési Intézet 2020 decemberében új, díjmentes online tudásmegosztó portált 

indított azzal a céllal, hogy a járványhelyzetben otthoni körülmények között is folytatódjon a 

közösségi értékteremtés. A Népművészeti Egyesületek Szövetségének szakmai védnöksége 

alatt készültek azok az oktató videók, amelyekhez az aszakkor.hu honlapon bárki hozzáférhet. 

Az induláskor 6 mesterséghez állították össze az alapanyagokat tartalmazó egységcsomagokat: 

nemezelés, gyöngyfűzés, vesszőfonás, mézeskalács-készítés, hímzés, csipkeverés. A magyar 

kormány és a Közösségi Élet Újraindításáért Felelős Operatív Törzsnek köszönhetően a 

Nemzeti Művelődési Intézet lehetőséget kapott több ezer, akár határon túli szakkör 

támogatására.  

 

Berényi József a ma7-nek: A Jakab-ügy tanulsága, hogy túl széles jogkörökkel 

ruháztuk fel a platformokat 
2022. január 8. – ma7.sk  

Nemrégiben Jakab Elemér, a Most-Híd egykori parlamenti képviselőjének a Szövetség 

Országos Tanácsába való jelölése dobott egy igen súlyos követ a felvidéki magyar politika 

állóvizébe. Jakab jelölése kapcsán Berényi József, az MKP-platform elnöke is megfogalmazta a 

maga kritikáját. Nagyszombat megye alelnökével erről, a platformalapú működés hátulütőiről 

és arról is beszélgettünk, nem tart-e attól, hogy a párton belüli viszályok az OĽaNO karjaiba 

vezetik a magyar választókat. A pártegyesítő tárgyalások során a vegyespárt illetékesei tettek 

egy szóbeli ígéretet, Jakabot és még néhány másik politikust nem jelölnek a közös formáció 

országos pozícióiba. A platformjuk azonban Jakab jelölésével felrúgta ezt a gentleman’s 

agreement-et. A megyei MKP-sok és személy szerint én sem tudok ezzel azonosulni. – mondta 

Berényi.  
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https://kronikaonline.ro/interju/pluszfeladat-romannak-lenni-magyarorszagon-iova-simon-eva-a-magyarorszagi-roman-kisebbsegi-ujsag-foszerkesztoje-a-laprol
https://kronikaonline.ro/interju/pluszfeladat-romannak-lenni-magyarorszagon-iova-simon-eva-a-magyarorszagi-roman-kisebbsegi-ujsag-foszerkesztoje-a-laprol
https://ma7.sk/tajaink/a-multunk-jovoje
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-ma7-nek-a-jakab-ugy-tanulsaga-hogy-tul-szeles-jogkorokkel-ruhaztuk-fel-a
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-ma7-nek-a-jakab-ugy-tanulsaga-hogy-tul-szeles-jogkorokkel-ruhaztuk-fel-a
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Simon Zsolt és Drucker az együttműködésről tárgyalt 
2022. január 8. – Új Szó  

A parlamenten kívüli Dobrá voľba a Umiernení, valamint a Magyar Fórum pártok fontosnak 

tartják az együttműködést, valamint egy olyan alternatíva megteremtését, amely 

megakadályozná, hogy Robert Fico pártja ismét kormányra kerüljön.Simon elmondta, pártja, 

a Magyar Fórum nem tervezi, hogy más pártokkal közösen induljon a választáson, ugyanakkor 

hajlandó együttműködni olyan szlovák pártokkal, amelyek fontosnak tartják azt, hogy Robert 

Fico többé ne léphessen kormányra, és szakemberek irányítsák az országot.  

 

Nagy József: „Mert nem engedhetjük meg, még neki sem" 
2022. január 9. – bumm.sk  

„Itt az ideje a közös párt telhetetlen »óriásait« nyilvánosan is megkérni, hogy ne verjék szét a 

keservesen létrejött felvidéki magyar Szövetséget" - írta Facebook-bejegyzésében Nagy József, 

az Összefogás politikusa. Bejegyzésében a portálunkon vasárnap megjelent elemzésre 

hivatkozott.  Nagy József így reagált Berényi József Ma7 portálnak adott interjújára. Nagy 

József Facebook-bejegyzésében a portálunkon megjelent elemzésre is hivatkozott. „Mert nem 

engedhetjük meg, (még neki sem), hogy amikor már éppen beindul a Szövetség közös szakmai 

politizálása (kisebbségi, női, gyerek és alapjogok, oktatás, közlekedés, egészségügy, 

környezetvédelem ...), akkor a választókat nem érdeklő, belső cicaharcaival tematizáljon, 

akarja elvinni a »showt« és hiteltelenítse a pártot" - írta bejegyzésében.  

 

A semmiből a végtelen felé - Böjte Csaba nagyinterjú a ma7-en 
2022. január 9. – ma7.sk  

Régi nagy álmunk vált valóra azzal, hogy interjút készíthettünk az egyik legkedveltebb magyar 

emberrel, Csaba testvérrel. Reméljük, olvasóink legalább akkora örömmel fogadják ezt a 

beszélgetést, mint amekkorával mi készítettük. Mi is családokban helyezzük el a gyerekeket, 

nevelőtől függően 6-7-8 gyermeket bízunk egy-egy emberre. Mindig mondják, hogy Déván van 

Európa legnagyobb gyermekvédelmi otthona, ami igaz is, van vagy száz gyerek, de jut rájuk 

másfél tucat nevelő! Megváltozott a világ, megváltozott a gyermekvédelem célja is. A mai 

gyerekeket nem az ínségtől kell megvédeni, enni mindig van mit. A tudatlanság, a lustaság és 

a bűn az, amitől távol kell tartani őket. Szerintem ebbe az irányba kell fejlődnie a 

gyermekvédelemnek. - emelte ki Böjte Csaba.  

 
Turulszobor Hajdújáráson 
2022. január 8. – Vajdaság Ma 

A hajdújárási turulszobrot 1943-ban készítették, az avatásra azonban akkor nem került sor, 

miután bevonultak az orosz és a szerb seregek. Évtizedekkel később a helyi plébános megtalálta 

az alkotást. Hosszú idő után a turul elfoglalta azt a helyet, ahova eredetileg szánták. A 
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hajdújárási templom udvarában bárki megtekintheti. 1936-ban épült a hajdújárási Keresztelő 

Szent János-templom. Néhány évvel később, 1943-ban Csajkás Antal, az akkori vikárius 

kezdeményezésére turulszobrot szerettek volna állítani a templom kertjében. A felavatásra 

azonban nem került sor, ugyanis közbeszólt a történelem. Az alkotás, a hozzá tartozó 

elemekkel, a címerrel és a zászlóval együtt elásta a vikárius. Néhány évtizeddel később az akkori 

plébános, Drenkovics Tibor a templom kertjében szántott. 

 

Nők a közösségért 
2022. január 8. - Magyar Szó   

Kishegyes egyik legaktívabb civil szervezete a Nők Kishegyesi Fóruma. A tavalyi év során 

aktivitásaikat befolyásolta a járványhelyzet, ám így is szép számban akadt feladatuk. Zsidai 

Erzsébet, a női fórum elnöke arról számolt be lapunknak, hogy az év elején kis létszámú 

programokat rendeztek. 

 

KMDFKSZ vezetői hétvége 
2022. január 9. -  Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetségének elnöksége minden év elején 

csapatépítő, vezetőképző hétvégével indítja programsorozatát, ami az idén sem maradhatott 

el. A háromnapos együtt töltött idő célja az, hogy a diákszövetség vezetősége még inkább össze 

kovácsolódjon, továbbá olyan készségfejlesztő előadásokon és programokon vegyenek részt, 

melyek elősegítik a jövőbeli munka sikerességét. 

 

A kárpátaljai turizmus elmúlt évét értékelte Mester András 
2022. január 9. – Karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács (KMTT) olyan szakmai szervezet, melynek fontos 

célja, hogy összefogja a kárpátaljai magyar nemzetiségű, turizmussal foglalkozó vállalkozókat, 

illetve különböző segítségnyújtások, támogatások, szakmai képzések, felkészítések keretein 

belül megfelelő egzisztenciát alakítsanak ki közösen a számukra, hogy minél sikeresebb 

munkát tudjanak végezni. A szakmai szervezet elmúlt évét értékelte és a megvalósítandó 

terveiről beszélt Mester András, a KMTT elnöke, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) gazdasági-önkormányzati titkára, Mezőgecse elöljárója. 

 

A munkácsi vár 2021-ben is népszerű volt a turisták körében 
2022. január 9. – Karpat.in.ua 

A Munkácsi Városi Tanács beszámolója szerint tavaly 198 000 látogató kereste fel a Munkácsi 

Történeti Múzeumot, köztük több mint 112 000 felnőtt, 44 000 gyermek, valamint több mint 

40 000 diák és nyugdíjas. 
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. január 7. – Kossuth Rádió 

 

1764. január 7-e gyásznapként él a székelység emlékezetében. Bécs a Habsburg Birodalom 

keleti határainak védelmére ismét felállította a Rákóczi szabadságharc után feloszlatott székely 

határőrséget, de nem úgy, ahogy azt évszázadokon át a székelység tette. Az erőszakos katonai 

szervezés ellen tiltakozó székelyek tárgyalásra gyűltek össze Madéfalván, mikor ágyútűz alá 

vették a falut. Vérengzés majd megtorlás következett.  

 

A madéfalvi veszedelem 258. évfordulójáról emlékeztek meg ma a csíkszéki településen. A 

program délelőtt tíz órakor ünnepi szentmisével kezdődik a Szent Anna tiszteletére felszentelt 

Siculicidium-kápolnában. Ezt követően az ünnepi beszédek már az emlékműnél hangzottak el. 

 

Oktatási szempontból 2021 fontos év volt, összeült például a magyar-ukrán kisebbségi vegyes 

bizottság, hogy megpróbáljanak kompromisszumokat keresni a kárpátaljai magyar oktatási 

hálózatot hátrányosan érintő 2017-es oktatási törvény egyes intézkedésire - mondja a 

Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. Orosz Ildikó véleménye szerint nagy gond volt 

még a tankönyvellátás, ami akadozott. 

 

Romániában a legmélyebb a szociális szakadék, és ez sújtja a magyar fiatalokat is - mondja 

Péntek János. A Nyilas Misi Tehetségtámogató egyesület elnökét a tavaly szeptemberben 

indult támogatási év ösztöndíjairól kérdeztük. 15o pályázóból 46-an kerültek be a 

tehetségtámogató programba, amely tanulmányaik végéig segítheti a diákokat. A kiemelt 

összegű Bánffy Miklós ösztöndíjra – kiváló eredményei és szociális háttere miatt - egy Bihar 

megyei 11. osztályos tanulót talált érdemesnek a kuratórium. 

 

A koronavírus-járvány miatt a Temes megyei civil szervezetek csak takaréklángon 

működhettek 2021-ben, de a nagyobb rendezvényeket sikerült megszervezniük. Folytatódott a 

tervezgetés a kisebbségi stratégiáról, valamint a készülődés a Temesvár európai kulturális 

fővárosa évre. Az idei év kiemelt célkitűzéseiről a Civil Tanács elnökét, Erdei Ildikót kérdeztük. 

 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-07_18-02-00&enddate=2022-01-07_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-01-07_18-02-00&enddate=2022-01-07_18-40-00&ch=mr1
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A marosvásárhelyi Lazarenum Alapítvány több szociális intézményt tart fenn: idősotthont, a 

Lídia gyermekotthont, a Pici-Ház nappali foglalkoztató központot. 

Az alapítvány néhány éve Otthonteremtő Programot is indított: a Maros megyei 

Hármasfaluban családi házakat vásárolt, ahol a hajlék nélkül maradt, nélkülöző családokat 

tudnak elhelyezni. 

Fülöp G. Dénesné Suba Ilona, a Lazarenum Alapítvány vezetője a tavalyi év eredményeiről és 

az idei tervekről beszélt. 

 

„A vajdasági magyarság sorsát hitelesen megörökítő írásai, valamint a délvidéki magyar 

kulturális és közéletben vállalt szerepe elismeréseként kapta tavaly március 15-én Bordás 

Győző Márai Sándor-díjas író, szerkesztő, a Magyar Arany Érdemkeresztet. 

 

“Bármikor díjat kaptam, mindig úgy éreztem, hogy ez nemcsak engem illet, hanem mindenkit, 

akik körülöttem voltak, szerkesztők, írók, nyomdászok, akik nélkül jómagam sem 

érvényesülhettem volna” – fogadta akkor a gratulációt Borbás Győző. A teljes interjút a Nagyok 

című műsor ma esti adásában hallgathatják meg itt a Kossuth Rádióban. 

 

Határok nélkül 

2022. január 8. – 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 Rákóci 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.       

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-08_18-01-00&enddate=2022-01-08_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2022-01-08_18-01-00&enddate=2022-01-08_18-40-00&ch=mr1
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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. 

 

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. 

 

Öt kontinens 

2022. január 8. – Duna World 

 

Neszlényi Pfeiffer Judith, zongorista 

A zene nyelvén tanít. Neszlényi Pfeiffer Judith az egyik legelismertebb magyar zongoraművész 

és zeneszerző. Sosem felejtette el, hogy Budapesten született, és hogy igazi művésszé 

Magyarország nevelte. Az 56-os forradalom miatt disszidált zongorista tanított és rengeteget 

játszott Amerikában, de szíve sokszor hazahúzza. 

 

Festői tájak megörökítője – képein keresztül népszerűsíti szülőföldjét a 

Németországban élő fotóművész, Maczky László 

A művészet vonzásáról, összetartó erejéről sok szép történet született már. Ezek közé tartozik 

a Németországban született Maczky Lászlóé is. Az építészből lett fotóművész, egyik kiállításán 

ismerte meg magyar származású feleségét. A magyarságára büszke egykori Kastl-i diák a 

képeivel is sokat tesz Magyarország népszerűsítéséért. 

 

https://mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2022-01-08-i-adas/
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Hunter Tímea fodrászata 

Egy fodrászat a világ minden táján közösségteremtő hely. Különösen ott, ahol a szülőföldjüktől 

távol élő közösség tagjai találkoznak rendszeresen. Így van ez Floridában is, ahol Hunter Timea 

szalonja egy sikeres magyar üzleti kapcsolatépítő kezdeményezés alapjává vált. 

 

Ünneplése a zenének – egy tehetséges Pécsi jazz zenész, Szabó Dániel mesébe illő 

Amerikai sikertörténete 

Pécstől Los Angelesig repítette a tehetsége. Sikeres zeneszerzőként és jazz zongoristaként lett 

elismert Amerikában Szabó Dániel. Stúdiózik, filmzenét szerez mellette pedig saját 

formációjával is fellép amerikai klubokban. De a legnagyobb klasszikusokkal egy színpadon 

álló zongorista nem feljetette el szülőföldjét sem, ahová hacsak teheti, hazalátogat. 

 

Sütemények újra gondolva, az egészség jegyében – Bede Tünde hazánk ízeivel 

édesíti meg a Gold Coast-iak életét 

A Gold Coaston élő Bede Tünde öt éve édesíti meg a magyar közösség életét újragondolt 

süteményeivel. Missziója kettős: egyrészt, saját készítésű hozzávalóival egészségesebb 

életmódra nevel, másrészt népszerűsíti a külföldön nem ismert magyar édességeket. 

 

Oláh János és a Kastl-i magyar gimnázium néptáncegyüttes 

Nyelvében él a nemzet – tartja a mondás, amit az emigrációt tekintve azzal is kiegészíthetünk, 

hogy néptáncában él a nemzet. Ez az egyik legfontosabb közösségteremtő erő, amely a messzi 

távolban is az óhazához, Magyarország kultúrájához való kötődést biztosította - biztosítja. 

Ahogyan azt Oláh János, a Kastl-i magyar gimnázium néptáncegyüttest alapítójának példája is 

igazolja. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2022. január 9. – M1 

Tánczos Barna környezetvédelmi miniszter 

Aki az újév első napjaiban Közép-Kelet Európa egyetlen vulkanikus tavához, az erdélyi Szent 

Anna-tóhoz látogatott, nem kételkedik többé abban, hogy a globális felmelegedés nem csupán 

az északi tenger jéghegyeit érinti. Télvíz idején itt emberemlékezet óta a befagyott tó és vastag 

hóréteg fogadta az idelátogatót, idén azonban még hófoltokat is csak a legsűrűbb erdő mélyén 

láthatunk. Így aligha kétséges, hogy a klímapolitikának Romániában is kitüntetett jelentősége 

van. Több mint egy éve a környezetvédelmi minisztériumot e varázslatos táj szülötte, Tánczos 

Barna vezeti. 
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HMDK gazdakör, agrár vándorbölcső 

A drávaszögi és szlavóniai magyarok boldogulásának alapja az anyaföld. A mezőgazdaságból 

élő magyar családokat a tíz éve alakult Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének 

Gazdaköre fogja össze. 

 

Kinda Géza, snowboardedző 

Farkasordító hideg fogadja a látogatókat a Madarasi Hargitán. Hó is van bőven, ami kedvez a 

téli sportok kedvelőinek. És bár a snowboard nem igazán elterjedt még Székelyföldön, a 

Madarasi Hargitán snowboard bajnokokkal is találkozhatunk, akik szívesen beavatnak a 

sportág titkaiba. 

 

Dévai Szent Ferenc Alapítvány neveltjeinek találkozója   

Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, a Dévai Szent Ferenc Alapítvány létrehozója a tavalyi év 

utolsó napjaiban három helyszínen is találkozott az otthonaiból kirepült egykori neveltjeivel. A 

tusnádi találkozón 48 fiatal vette körül és huszonegy unokát mutattak be neki. Csaba testvér 

gyergyói neveltjei a gyergyószentmiklósi Szent Anna Otthonba érkeztek a találkozóra, és a 

mostanra már felnőtté, szülővé vált fiatalok közösen emlékeztek gyerekkorukra. 


