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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Németh Zsolt: már érzékelhetőek a kormány családokért tett intézkedései 
2018. január 3. – MTI, Magyar Idők, hirado.hu  

Már érzékelhetőek azok az intézkedések, amelyeket a kormány a családokért, a 

gyermekvállalási kedv javításáért tesz - mondta Németh Zsolt, Újbuda országgyűlési 

képviselője szerdán újságíróknak, mielőtt Király Nórával, Újbuda alpolgármesterével közösen 

köszöntötték az idei év első újszülöttjét a Szent Imre Kórházban. Németh Zsolt úgy 

fogalmazott, a családokat támogató kormányzati lehetőségek tárháza végtelen, és 

emlékeztetett, hogy a családi adókedvezményt az első Orbán-kormány vezette be. A fideszes 

politikus kiemelte az úgynevezett köldökzsinórprogramot, amelynek révén azok a magyar 

állampolgárok is részesülhetnek anyasági támogatásban és a babakötvényben, akiknek 

külföldön születik gyermeke. 

 

Leváltották a marosvásárhelyi rendőrség magyarellenességéről ismert 
parancsnokát 
2018. január 3. – MTI, maszol.ro, Krónika, szekelyhon.ro  

Marosvásárhely polgármestere január elsejétől leváltotta tisztségéről Valentin Bretfeleant, a 

marosvásárhelyi polgármesteri hivatalnak alárendelt helyi rendőrség magyarellenességéről 

ismert parancsnokát. A Marosvásárhelyi Rádió román nyelvű adása által közölt hírt 

megerősítette az MTI-nek Cosmin Blaga, a polgármesteri hivatal szóvivője. Mint elmondta, a 

döntés a helyi rendőrség átszervezésével áll összefüggésben, semmilyen szolgálati probléma 

nem merült fel Valentin Bretfeleannal szemben. A szóvivő tájékoztatása szerint a helyi 

rendőrség vezetését január elsejétől Ioan Damaschin, Bretfelean korábbi helyettese látja el, 

Bretfelean pedig Damaschin helyetteseként folytatja a munkát.  

 

Kormányválság, megyei választások és konfliktus az állami vezetők között 2017-
ben Szlovákiában 
2018. január 3. – MTI, Magyar Idők  

A Brüsszel irányába folytatott érdekérvényesítő küzdelem fokozódása jellemezte a 2017-es 

évet Szlovákiában, ahol Robert Fico kormányfőnek váratlan koalíciós válságra kellett, illetve 

az ellenzék erősödére kell majd megoldást találnia. Novemberben megyei választást tartottak 

Szlovákiában. Az ország történetének ötödik megyei választása több meglepetést is hozott. 

Egyrészt a voksolás rekordrészvétel mellett zajlott, másrészt pedig jelentősen gyengültek a 

Fico vezette Irány-Szociáldemokrácia (Smer-SD) pozíciói a megyei önkormányzatokban, ahol 

a jelöltjeiket javarészt széles koalícióban indító jobbközép és liberális ellenzéki pártok 

előretörése volt megfigyelhető. Jól szerepelt a megyei választásokon a felvidéki magyar párt, a 

Magyar Közösség Pártja (MKP) is, amely a pártok szintjén a harmadik legerősebb eredményt 
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hozta, s több mint háromszor annyi mandátumot szerzett, mint a Bugár Béla vezette Most-

Híd. 

 

Legfontosabb feladatunk 2018-ban: anyanyelvű oktatásunk megvédése – 
Évértékelő beszélgetés dr. Brenzovics László parlamenti képviselővel, a KMKSZ 
elnökével 
2018. január 3. – Kárpátalja 

A kárpátaljai magyarságnak fel kell készülnie rá, hogy megoldást találjon az anyanyelvű 

oktatását fenyegető problémákra – határozta meg az előttünk álló legfontosabb feladatot 

Brenzovics László parlamenti képviselő, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnöke, akit az elmúlt esztendő történéseiről kérdeztünk, no meg arról, hogy szerinte mit hoz 

2018 Ukrajna és magyar közösségünk számára. Az új ukrán oktatási törvénnyel és a Velencei 

Bizottság döntésével kapcsolatban elmondta: „számoltunk azzal, hogy az érintettek eltérő 

módon értelmezik majd a Velencei Bizottság állásfoglalását. Jelenleg azonban még nem 

világos, hogy az ukrán oldalról megfogalmazott álláspontok közül végül melyik fog 

érvényesülni.” 

 

Magyar hálózatépítés tehetségekkel 
2018. január 4. – Ágoston Balázs – Demokrata 

Legújabb mentoráltjainak bejelentésével már közel hatvan támogatottat karolt fel a magyar 

tehetségek kibontakoztatását és a szülőföldön való boldogulást segítő Kárpát-medencei 

Tehetségkutató alapítvány. A 2015 elején indult és idén megújult intézmény célja a Kárpát-

medencében élő 16-30 éves tehetséges fiatalok felkutatása, támogatása, fejlődési lehetőségeik 

biztosítása. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. január 4-i számában olvasható) 

 

Magasabb szintre kerülhet a műemlékvédelem 
2018. január 5. – Szalai Laura – Magyar Hírlap 

A nemzetgazdasági és a belügyi tárca várba költöztetésének reális dátuma 2019 – tudta meg a 

Magyar Hírlap a Miniszterelnökség társadalmi és örökségvédelmi ügyekért, valamint kiemelt 

kulturális beruházásokért felelős helyettes államtitkárától. Latorcai Csaba kitért a kormány 

zsinagógarekonstrukciós programjára is. Kifejtette: a program a határon túli területeken is 

zajlik, így Nagyszőlősön, Beregszászon és Szabadkán is újul meg zsinagóga.” 

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Hírlap 2018. január 5-i számában olvasható)   

 

Készül a magyardécsei szórványkollégium: egyre többen támogatják a Bástya 
Egyesület munkáját 
2018. január 3. – maszol.ro 
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Az utolsó simítások zajlanak a magyardécsei szórványkollégiumban, amelyet tavasszal 

foglalhatnak el a Bástya Egyesület által felkarolt gyerekek. Kerekes Zoltán egyesületi elnök 

szerint egyre többen támogatják munkájukat. Legkésőbb áprilisban vennék birtokba a Bástya 

Egyesület által felkarolt mezőségi és csángó gyerekek a magyardécsei szórványkollégiumot, 

amely immár a civil szervezet második ilyen intézménye Beszterce-Naszód megyében.  

 

Ezek a forintjuttatások járnak idéntől az erdélyi magyar családoknak is 
2018. január 3. – maszol.ro 

2018. január elsejétől a Magyarország területén kívül született és ott élő magyar 

állampolgárságú gyerekek anyja gyermekeként 64 125 forint anyasági támogatásra, a 

gyermek pedig 42 500 forint összegű életkezdési támogatásra jogosult. A Csíkszeredai 

Főkonzulátus honlapján az új év első napjától elérhető a Köldökzsinór program ismertetője. 

Az útmutatóból megtudható, hogy kik jogosultak ezekre a támogatásokra, mikor, hol, és 

hogyan lehet igényelni a juttatásokat. 

 

Nem potyog már a vakolat a Bolyai homlokzatáról – tervezik a teljes felújítást is  
2018. január 3. – szekelyhon.ro 

Egyeztető tárgyalások zajlanak a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal és a református 

egyház vezetősége között a Református Kollégium épületéről szóló bérleti szerződés 

meghosszabbítása érdekében – erősítette meg érdeklődésünkre Ballai Zoltán, az Erdélyi 

Református Egyházkerület püspökségének gazdasági tanácsadója. A Bolyainak is otthont adó 

ingatlan teljes felújításáról is beszélt.  

 

Gálfi Árpád: a változás megteremtése Székelyudvarhelyen az egyik legnagyobb 
kihívás  
2018. január 3. – szekelyhon.ro 

Látványos és kevésbé szembetűnő változásokon is átesett Székelyudvarhely az elmúlt évben, a 

megvalósításokról és a jövőbeni tervekről beszélgettünk Gálfi Árpád polgármesterrel, aki a 

kényes kérdésektől sem zárkózott el. Leszögezte: a munkára koncentrál, hiszen rengeteg még 

a tennivaló Udvarhelyen.  

 

A Siculicidiumra emlékeznek hétvégén Madéfalván  
2018. január 3. – szekelyhon.ro 

A madéfalvi veszedelem 254. évfordulója alkalmából tartanak ünnepi megemlékezést 

Madéfalván vasárnap, január 7-én. Az emlékünnepség 11 órától ünnepi szentmisével 

kezdődik, amelyet a Siculicidium-kápolnában mutatnak be, azt követően pedig a helyi Zöld 

Péter Általános Iskola diákjainak ünnepi műsorát tekinthetik meg a jelenlevők. Fél egytől a 

Siculicidium-emlékműnél folytatódik a program, ahol az ünnepi köszöntők elhangzása után 

koszorúzásra is lehetőség lesz.  

 

Antal Árpáddal néztük meg Sepsiszentgyörgy új sportcsarnokát  

E
rd

é
ly

 

http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/90513-ezek-a-forintjuttatasok-jarnak-ident-l-az-erdelyi-magyar-csaladoknak-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/nem-potyog-mar-a-vakolat-a-bolyai-homlokzatarol-n-tervezik-a-teljes-felujitast-is
https://szekelyhon.ro/aktualis/galfi-arpad-a-valtozas-megteremtese-szekelyudvarhelyen-az-egyik-legnagyobb-kihivas
https://szekelyhon.ro/aktualis/galfi-arpad-a-valtozas-megteremtese-szekelyudvarhelyen-az-egyik-legnagyobb-kihivas
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-siculicidiumra-emlekeznek-hetvegen-madefalvan)
http://fotok.transindex.ro/?galeria=1612


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 4. 
4 

2018. január 3. – transindex.ro 

A város épülő sportközpontjának az első létesítménye ez, de nem kell sokat várni a 

következőre. "Az elmúlt években Sepsiszentgyörgy felkerült az országos sporttérképre, és ez 

egy tudatos építkezés volt. Az önkormányzatok által támogatott kosárcsapatot 9 évvel ezelőtt 

indítottuk el, és gyakorlatilag elértük, amit el lehetett érni.” – emelte ki a polgármester. 

 

Bugár már előre riogat, szerinte a Most-Híd és az MKP nem tudnak 
együttműködni 
2018. január 3. – Felvidek.ma 

A Most-Híd és az MKP a különválás éveiben megmutatták, hogy nem tudnak együttműködni. 

Bugár Béla szerint a Most-Híd ugyan megpróbálkozott az együttműködéssel, ám az nem jött 

össze.  Előfordulhat, hogy a szóban forgó pártok nem találják meg az egymáshoz vezető utat a 

következő, 2020-ban esedékes parlamenti választás előtt sem.  

 

Újévi beszélgetés Szabómihály Gizellával 
2018. január 3. – Felvidek.ma 

A felvidéki magyarság körében, a magyar kisebbség anyanyelvű ügyintézésében, nyelvi 

jogaink érvényesítése terén végzett munkája mind szakmai, mind társadalmi szempontból 

fontos. Nem szereti az öncélú tudományt, a tudománynak is az embereket kell szolgálnia – 

vallja. Munkássága nélkülözhetetlen a szakfordítás módszertanának, a szaknyelvi 

terminológia kidolgozásának területén, az egyetemi szakfordítóképzésben és a 

közigazgatásbeli anyanyelvi jogokért való folyamatos küzdelemben. 

 

Az SNS izmozik az oktatásban 
2018. január 4. – Újszó.com 

Martina Lubyová oktatási miniszter mindkét államtitkára hatáskörét megnyirbálva erősítette 

meg befolyását a tárcánál. A Híd egyeztetni akar a változásról, s ha kell, a koalíciós tanács elé 

viszi a kérdést. Váratlan fordulattal indul az új év az oktatási minisztériumban. Martina 

Lubyová (SNS-jelölt) módosította a tárca belső szerkezeti felépítését. Osztályokat vont össze, 

újakat alakított, és megvonta államtitkárai kompetenciáit. Peter Krajňák (Híd) államtitkár 

eddig a teljes regionális iskolahálózatért felelt. Hatáskörébe tartoztak az óvodák, az 

alapiskolák és a középiskolák is. A magyar iskolákat érintő kérdésekbe komoly beleszólása 

volt. 

 

Krajňák: nálam marad a nemzetiségi oktatás 
2018. január 4. – Újszó.com 

Peter Krajňákot, a Híd oktatásügyi államtitkárát arról kérdeztük, mit jelent a minisztérium 

szerkezeti felépítésének átalakítása, és milyen hatással lesz az ő tevékenységére. A 

minisztériumban tudni lehetett, hogy vannak elképzelések egy új szerkezeti felépítésről. 

December elejétől tárgyalások témája volt a módosítás, végül azonban végső egyeztetés nélkül 
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december 29-én került aláírásra az új szerkezeti felépítés, mely január elsejével lépett 

hatályba. 

 

Megkezdődött a Téli Egyetem az MTTK-n 
2018. január 3. - Pannon RTV 

A több napos képzés során tanítók és tanárok az idei évben hét akkreditált témakör közül 

választhattak, melyek nagy segítséget nyújthatnak további munkájuk során. Megkezdődött a 

Téli Egyetem a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon Szabadkán. Az oktatók többsége évek 

óta részt vesz a Téli Egyetemen. Elmondásuk szerint az itt megszerzett tudást remekül tudják 

alkalmazni a gyakorlatban. 

 

Új orvosi rendelő nyílott Zomborban 
2018. január 3. – Magyar Szó 

Az elmúlt esztendő utolsó munkanapján beteljesedett a Goge település lakóinak óhaja, mivel 

ebben a városrészben megnyílt az orvosi rendelő, a gyógyszertár és a postahivatal. A lakóknak 

most már nem kell a város központjába utazni egészségügyi ellenőrzésre, gyógyszerekért vagy 

postai ügyintézésért, mindezt megtehetik a város tulajdonában lévő, teljesen felújított 

épületben. 

 

Anyasági támogatás és életkezdési támogatás igényelhető 2018. január 
elsejétől 
2018. január 3. – Kárpátalja 

2018. január 1-jétől a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű szülők is igényelhetik a 

magyarországi családtámogatási ellátási formák két juttatását: az anyasági támogatást és az 

életkezdési támogatást (babakötvény). A támogatásokról dr. Erdei Péter, Magyarország 

beregszászi konzulja adott tájékoztatást. Az anyasági támogatást magyar állampolgársággal 

vagy magyar igazolvánnyal rendelkező gyermek vér szerinti anyja, örökbefogadó szülője vagy 

gyámja igényelheti, amennyiben a gyermek 2017. június 30-a után született. 

 

Iskolák a határon túl 
2018. január 3. – Demokrata 

Míg a mai Magyarországon inkább a diplomáciai pengeváltások jelentik a hírt az ukrán 

oktatási törvény kapcsán, a határ túloldalán az emberek jobban aggódnak gyermekeikért, 

identitásukért, általában véve a mindennapjaikért. Beregszászon és környékén ma még 

iskolák, óvidák újulnak meg a magyar állam támogatásával, a vitatott nyelvtörvény szerint 

azonban 2020-tól negyedik osztály fölött tilos lesz a magyar nyelvű oktatás. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2018. január 3-ai számában olvasható.) 
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Ki van találva az eleje, a vége…Kárpátaljai Ökumenikus Ifjúsági Találkozó 
2018. január 3. – Kárpátalja 

December 29–30-án a Munkácsi Szent István Líceumban rendezték meg „Reményt és jövőt 

adok nektek” jelmondattal a Kárpátaljai Ökumenikus Ifjúsági Találkozót, amit azért 

nevezhetünk bátran „nagy számnak”, mert ezt az 1994-ben elindított kezdeményezést 15 év 

kihagyás után sikerült újraindítani. 

 

Petőfi Sándor szobránál emlékeztek Beregszászban 
2018. január 3. – Kárpátalja 

A szilveszteri mulatságokat befejezve, még január elsejének délelőttjén gyülekezni kezdtek a 

beregszásziak Petőfi Sándornak az Arany Páva étterem előtt álló szobra körül, hogy szép 

hagyományukhoz híven megemlékezzenek a magyarság legnagyobb költőjének 

születésnapjáról. A megjelenteket Galajda József, a Beregszászi Városi Tanács képviselője 

köszöntötte, majd a helyi Szent Kereszt római katolikus templom Krajnik Irén vezette kórusa 

két dalt énekelt. 

 

80 éve állítottak emléktáblát Petőfinek Badalóban 
2018. január 3. – Kárpátalja 

A badalói református templom falát 80 éve, 1938 óta ékesíti a Petőfi Sándor egykori ittjártát 

jelképező emléktábla, amelyet a helyiek azóta minden esztendő első napján virágokkal és 

koszorúkkal tisztelnek meg, emlékkel adózva annak, hogy a magyar költőóriás 170 évvel 

ezelőtt, 1847 júliusában, útban Erdélybe, menyasszonyához, Szendrey Júliához, e szent falak 

tövében tartott pihenőt. És ha már az évfordulóknál tartunk, a 195 évvel ezelőtt született 

Petőfi emlékét azóta is hűen ápolják a Tisza-parti településen. 

 

1938 - történelmi tárgyak kerestetnek 
2018. január 3. – volksgruppen.orf.at 

A kismartoni Tartományi Múzeum ezévi időszaki kiállítása „Sorsfordító év 1938- náci uralom 

Burgenlandban“ mottóval kerül megrendezésre. A tárlathoz még tárgyakat keresnek, legyen 

az plakát, oklevél vagy személyes tárgyak. 

 

2017: kinőtte a báltermet a Club Pannonia 
2018. január 3. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt évben ünnepelte 25 éves fennállását a Club Pannonia. A jubileumon túl kilenc 

rendezvényt tartottak, melyek látogatottságával meg voltak elégedve. Olyannyira, hogy a 

Bécsi Magyar Bált már nem tudták az Eschenbach Palotában megszervezni, átköltöztek az 

Arcotel Wimberger-be. 

 

Gazdag program az Europa Clubnál 
2018. január 3. – volksgruppen.orf.at 

Ő
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http://karpataljalap.net/?q=2018/01/03/ki-van-talalva-az-eleje-vege
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/03/petofi-sandor-szobranal-emlekeztek-beregszaszban
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/03/80-eve-allitottak-emlektablat-petofinek-badaloban
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887181/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887159/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887314/
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Vidám színházi estek, érdekes tanulmányi, kultúrtörténeti kirándulások és kulturális 

együttműködések - többek között a Nemzetközi Duna Filharmonikusok vezetőségével vagy a 

Collegium Hungaricummal fémjelezték az elmúlt évet az ,,Europa’’-Club bécsi magyar 

kultúregyesületnél. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 3. – Kossuth Rádió 

 

Január 1-étől a Magyar Kormány kiterjeszti az anyasági támogatást és 

babakötvényt a külhoni magyar állampolgárokra 

Január 1-étől a Magyar Kormány kiterjeszti az anyasági támogatást és babakötvényt a külhoni 

magyar állampolgárokra, bárhol is élnek a nagyvilágban. Balog Zoltán, az emberi erőforrások 

minisztere Szabadkán beszélt az intézkedésről.  

 

A 40.000 ok, hogy Romániában vállalkozz! projekt indul 2018-ban 

A 40.000 ok, hogy Romániában vállalkozz! projekt indul 2018-ban, amely kimondottan 

azokat a román állampolgárokat célozza meg, akik vállalkozás indításán gondolkodnak; és a 

jelentkezést megelőző legalább egy évben igazoltan Magyarországon tartózkodtak. A projekt 

kommunikációs igazgatóját, Kádár Magort kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

A határon túl végzett munkáról beszélt a Hagyományok Háza igazgatója 

A népi kultúra őrzése és átemelése a mindennapjainkba - 2001-ben a Hagyományok Háza 

alapításakor ezt a feladatot tűzték ki célul.  A 16 évvel ezelőtt meghatározott küldetésük 

kiteljesedését hozta a 2017-es esztendő - vallja Kelemen László igazgató, aki a határon túl 

végzett munkájukról beszélt. 

 

A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány munkatársai népi mesterségekkel és népi 

gyermekjátékokkal ismertetik meg az érdeklődőket 

A székelyudvarhelyi Artera Alapítvány munkatársai népi mesterségekkel és népi 

gyermekjátékokkal ismertetik meg az érdeklődőket. A Határok nélkül munkatársának 

összeállítása egy foglalkozásukon készült. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-03_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Egy közép-európai mártír - gróf Esterházy János 

Egy közép-európai mártír - gróf Esterházy János – ezzel a címmel készül egy kötet, melyben 

cseh, lengyel, magyar, szlovák,  történészek, és a mártír halált halt grófra emlékezők írásait 

rendezi sajtó alá Zombori István egyháztörténész. 

 

Petőfire emlékeztek Marosvásárhelyen 

Petőfi Sándor életrajzírói szerint a költő Marosvásárhelyen töltötte élete utolsó előtti napját, 

és utolsó éjszakáját. Marosvásárhely polgárai nem feledkeztek meg az eltűnt Petőfiről. Már 

1884-ben emléktáblát állítottak tiszteletére, majd 1912-ben emlékoszlopot. Ez utóbbit 1919 

márciusában ledöntötték, majd maradványait román katonai emlékművé alakították át 1923-

ban. 2000-ben, a milleniumi ünnepségek alkalmából leplezték le Marosvásárhelyen Petőfi 

Sándor szobrát, Hunyadi László alkotását. Az új év első napján itt tartanak azóta 

megemlékezést, ahogy idén is az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület(EMKE) 

szervezésében. 

 
 


