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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Több mint 5 milliárd forint értékű üzletkötések a Kárpát-medencei térségben a 
Magyar Nemzeti Kereskedőház szakmai közreműködésével 
2017. január 4. – MTI, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Nyugati Jelen 

Több mint 5,2 milliárd forint értékű üzletkötés jött létre a Magyar Nemzeti Kereskedőház 

Közép-európai Irodahálózatának köszönhetően. Oláh Zsanett a Magyar Nemzeti 

Kereskedőház vezérigazgatója szerint az elkövetkezendő időszakban még dinamikusabbá 

tehetők a magyar-magyar gazdasági kapcsolatok, köszönhetően elsősorban a Magyar 

Kormány által meghirdetett Gazdaságfejlesztési Programoknak. A magyar vállalkozások 

számára az elsődleges exportpiacot a környező országok jelentik – tekintettel a földrajzi 

közelségre, a hasonló gazdasági, üzleti és jogi környezetre. Mindez az exportszámokban is 

visszatükröződik, hiszen a teljes magyar export mintegy egynegyede irányul a szomszédos 

országokba. 

 

Johannis válaszára várnak a katolikus iskola ügyében nyílt levelet 
megfogalmazó szülők  
2018. január 4. – szekelyhon.ro 

Harminc nap áll az államelnöki hivatal rendelkezésére, hogy válaszoljon a marosvásárhelyi 

Római Katolikus Teológiai Gimnázium szülői közösségének nyílt levelére, amelyet december 

23-án küldtek el Klaus Johannis államfőnek. Az RMDSZ római katolikus iskola 

megalapítására vonatkozó törvénytervezetét elfogadta a képviselőház, közben az államfő 

visszaküldte a parlamentnek az oktatási kerettörvény elfogadott módosítását, amelyet a 

honatyák a parlamenti vakáció után tárgyalnak újra. A szülők még nem kaptak választ nyílt 

levelükre, amelyben arra kérik az államfőt, hogy segítse az új iskolaalapítás által az 

alkotmányos jogok érvényre jutását, és közvetett módon se akadályozza a marosvásárhelyi 

magyar közösség katolikus iskolához való jogának érvényesülését.  

 

Újabb kisebbségellenes jogszabályt készít elő Kijev 
2018. január 4. – Szőlősi Hunor – Figyelő 

Ukrajna állami etnonacionális politikájának a koncepciója címmel újabb kisebbségellenes 

jogszabály előkészítése folyik északkeleti szomszédunkban. A tervezetről karácsony előtt pár 

nappal, Beregszászban folytatott éles vitába torkolló megbeszélést a Kárpátalján élő nemzeti 

kisebbségek képviselőivel a kijevi kulturális minisztérium etnopolitikai szakértői bizottsága, 

amelynek a tagjait a kormány felkérte a dokumentum kidolgozására. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2018. január 4-i számában olvasható) 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/tobb-mint-5-milliard-forint-erteku-uzletkotesek-a-karpat-medencei-tersegben-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz-szakmai-kozremukodesevel/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/tobb-mint-5-milliard-forint-erteku-uzletkotesek-a-karpat-medencei-tersegben-a-magyar-nemzeti-kereskedohaz-szakmai-kozremukodesevel/
https://szekelyhon.ro/aktualis/johannis-valaszara-varnak-a-katolikus-iskola-ugyeben-nyilt-levelet-megfogalmazo-szulok
https://szekelyhon.ro/aktualis/johannis-valaszara-varnak-a-katolikus-iskola-ugyeben-nyilt-levelet-megfogalmazo-szulok


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 5. 
2 

 
 
A Jobbik már korábban eltávolodott az eredeti értékeitől 
2018. január 5. –  Kacsoh Dániel – Magyar Hírlap  

A lovagkirály személyén keresztül be tudjuk mutatni, hogy a magyarság ezer éve Európa 

szívében él, a nyugati civilizációhoz tartozunk – mondta Gaal Gergely, a nemrég zárult Szent 

László-emlékév tanácsadó testületének elnöke. A KDNP-s képviselő szólt az ellenzék 

esélyeiről és a Jobbik fordulatairól is. 

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

 

Bonyodalmak az autonómia-tervezet benyújtása körül – mikor időszerű? 
2018. január 5. – Erdely.ma 

Kulcsár-Terza József (képünkön), a Magyar Polgári Párt (MPP) háromszéki elnöke és az 

RMDSZ jóvoltából parlamenti képviselője azon ritka erdélyi magyar politikusok egyike, aki 

mandátumhoz jutva igyekszik a kampányban tett ígéreteit valóra váltani. Ezek 

legfontosabbika a Székelyföld területi autonómiájára vonatkozó törvényjavaslatnak a román 

parlamentbe történő benyújtása volt. Ezzel kapcsolatban készített vele interjút a Székely 

Hírmondó. 

 

Nyelvemlékek, ősnyomtatványok a Teleki Tékában  
2018. január 4. – szekelyhon.ro 

Hatvanhat ősnyomtatványt őriznek a marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtárban, akárcsak a 

Hatodik magyar nyelvemléket, a Bolyaiak kéziratait, illetve az Amerikai Függetlenségi 

Nyilatkozat hiteles másolatát, továbbá sok más értékes dokumentumot, amelyeket az 1802-

ben alapított könyvtár állandó tárlatán lehet megtekinteni. 

 

Kevesebbet keres ma Romániában egy erdélyi magyar, mint egy román. Miért? 
2018. január 4. – maszol.ro 

Ugyanazzal a felkészültséggel, ugyanabban a munkakörben, ugyanabban a régióban egy 

romániai magyar valószínűleg kevesebbet keres, mint egy román – erősít rá az eddigi 

felmérésekre Csata Zsombor kutató, gazdaságszociológus, a Babeș-Bolyai Tudományegyetem 

oktatójának friss tanulmánya, amely a Gazdaság és etnicitás Erdélyben címet kapta. A 

tanulmány viszont nem várt eredményeket is hozott. 

 

Lénárd András szerint ellenségei indítottak ellene és a Csíki Sör ellen lejárató 
kampányt  
2018. január 4. – transindex.ro, maszol.ro 

A Csíki Sör Magyarország Kft. eljuttatott szerkesztőségünkbe egy exkluzív videóinterjút 

Lénárd Andrással, a Csíki Sör Manufaktúra tulajdonosával. Az interjúban Lénárd többek 
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http://www.hirmondo.ro/aktualis/mikor-idoszeru/
https://szekelyhon.ro/aktualis/nyelvemlekek-osnyomtatvanyok-a-teleki-tekaban
http://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/90538-kevesebbet-keres-ma-romaniaban-egy-erdelyi-magyar-mint-egy-roman-miert
http://itthon.transindex.ro/?hir=50034
http://itthon.transindex.ro/?hir=50034
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között reagál a tegnap megjelent, személyét érintő sajtóhírekre, miszerint embercsempészet 

miatt keresik az Amerikai Egyesült Államokban. Állítása szerint ezek a cikkek féligazságokat, 

valótlanságokat és fikciókat tartalmaznak, annak érdekében, hogy személyét és a Csíki Sör 

márkát lejárassák.  

 

Gyalogtúrák az egykori országhatár mentén 
2018. január 5. – Székely Hírmondó 

A Magyar Kormány, a Bethlen Gábor Alap, a Dextramedia Kft. és a Szent István Lovagrend 

anyagi támogatásával hiánypótló túrakalauz került az érdeklődők asztalára. A volt Magyar 

Királyság keleti határának nyomvonalát Határjárók A Kárpátokban címmel ismertető sorozat 

első kötetét a mögöttünk hagyott esztendő végén mutatták be a sepsiszentgyörgyi Székely 

Nemzeti Múzeumban. 

 

Az új évtől elérhető a Köldökzsinór Program a felvidéki magyarok számára is 
2018. január 4. – Felvidek.ma 

Január 1-jétől igényelhető a 2017. június 30-a után született felvidéki gyermekek esetében az 

egyszeri anyasági támogatás és az életkezdési támogatás, az ún. babakötvény. Ezt a két 

támogatást biztosítja a magyar kormány a határon túli gyermekek részére, a Köldökzsinór 

Program keretében. 

 

Sikeresen zajlik a Selye János Egyetem népszerűsítő körútja 
2018. január 4. – Felvidek.ma 

Már több mint ezer idén érettségizővel vette fel a kapcsolatot 2017 őszén a Selye János 

Egyetem – adta hírül Pethő Attila, a Rektori Hivatal PR és kommunikációs munkatársa. A 

Selye János Egyetem még tavaly október elején kezdte meg hagyományos népszerűsítő 

körútját. A 2017-es év végéig már közel ezernégyszáz diákhoz sikerült személyesen eljutni, és 

több mint hatvan középiskolában tartották meg bemutatkozó előadásukat. 

 

A felvidéki népzene nagykövetei 
2018. január 4. – Felvidek.ma 

Hárman is gratulálnak Iván Andrásnak és Zoltánnak, a Pósfa zenekar két tagjának, amikor 

leülünk beszélgetni egy dunaszerdahelyi kávézóban. A fiúk kedvesen fogadják a kézfogást és a 

további sikerekre buzdító őszinte jókívánságokat. Nagy utat tett meg a Pósfa, míg eljutott 

odáig, hogy december 29-én a legjobb zenekar lett a Fölszállott a páván, s még rengeteg 

kihívás áll a fiatal zenészek előtt. 

 

Félszáz éves a VRTV magyar műsora 
2018. január 4. – Pannon RTV 
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http://www.hirmondo.ro/kultura/foldrajz-es-tortenelem/
http://felvidek.ma/2018/01/az-ujevtol-elerheto-a-koldokzsinor-program-a-felvideki-magyarok-szamara-is/
http://felvidek.ma/2018/01/sikeresen-zajlik-a-selye-janos-egyetem-nepszerusito-korutja/
http://felvidek.ma/2018/01/a-felvideki-nepzene-nagykovetei/
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/felszaz-eves-vrtv-magyar-musora
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Fennállásának 50. évfordulóját ünnepeli az idén a Vajdasági RTV magyar műsora. 

Beszámoltak a jubileumi évre tervezett műsorokról, rendezvényekről, köztük a január 8-ai 

központi ünnepi műsorról is. Jubileumi év kezdődött a Vajdasági RTV magyar szerkesztősége 

számára. Ötven évvel ezelőtt indult el a magyar nyelvű televíziózás a vidékünkön. Márton 

Attila, a VRTV kettes csatornájának főszerkesztője a televízió nézettségi adatairól beszélt: „Ha 

pedig összehasonlítjuk a nézettségét a magyarországi adókkal, amelyek foghatóak Vajdaság 

területén – márpedig nem kevés van belőlük, – akkor is a szoros élvonalba tartozik.”  

 

A bácskai razzia áldozataira emlékeztek Csúrogon 
2018. január 4. - Pannon RTV, Vajdaság.ma, Magyar Szó 

Közös imával kezdődött az akkori magyar karhatalom által elkövetett események ártatlan 

áldozataira való emlékezés Csúrogon abban a raktárban, amelyet a magyar kormány 

támogatásával 2013-ban múzeummá alakítottak át. Ezen a helyen több száz szerbet és zsidót 

végeztek ki 76 évvel ezelőtt. Az 1942-es Razzia Emlékegyesület által szervezett 

megemlékezésen az áldozatok hozzátartozói mellett a szerb politikai élet, a vajdasági 

magyarság és Magyarország képviselői is jelen voltak. 

 

Eredményes és sikeres évet zártunk - Interjú Buhajla József ungvári főkonzullal 
2018. január 4. – Kárpátalja 

Buhajla József 2015 szeptembere óta teljesít főkonzuli szolgálatot Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának élén. Munkabíró-képességénél talán csak szerénysége izmosabb. Míg 

tevékenységéről szinte napi szinten értesülhetünk a sajtóból, addig teljesen reflektorfényen 

kívül maradtak azok a kitüntetések, amelyekkel kifejtett munkáját méltatják különböző 

szinteken. Buhajla József ungvári hivatali dolgozószobájának falát egy vatikáni áldáslevél 

ékesíti, amelyet 2016. szeptemberében kapott a katolikus egyházfőtől. Ebben Szent Ferenc 

pápa apostoli áldást és a Boldogságos Szűz Mária közbenjárására isteni oltalmat kér Buhajla 

Józsefre és családjára, többek között a Gyerekek a világbékéért nemzetközi mozgalom 

támogatásáért. 

 

Kárpátalja lakossága támogatná az EU- és a NATO-csatlakozást 
2018. január 4. – Kárpátalja 

Hennagyij Moszkal, megyénk kormányzója szerint, ha Kárpátalján népszavazást tartanának 

az Európai Unióhoz és a NATO-hoz való csatlakozás kérdésében, a helyi lakosság támogatná 

azt. Ezt a Novoje Vremja folyóiratnak adott interjújában mondta a politikus. – Először is 

mindenki részt venne a referendumon, aki most itt lakik. Másodszor, mindenki 

százszázalékosan támogatná ezt a kezdeményezést – jelentette ki a megyei közigazgatás 

elnöke. – Mi itt egyértelműen a közös európai térség részének érezzük magunkat. A határok 

csak zavarnak nekünk – tette hozzá. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/bacskai-razzia-aldozataira-emlekeztek-csurogon
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/04/eredmenyes-es-sikeres-evet-zartunk
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/04/karpatalja-lakossaga-tamogatna-az-eu-es-nato-csatlakozast
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Elindul a Kárpát-medencei Falugazdász Program 
2018. január 4. – nepujsag.net 

Tavaly december 5-én több határon túli civilszervezet mellett a Muravidéki Magyar Gazdák és 

Vállalkozók Egyesülete (MMGVE) nevében Balaskó József elnök is aláírta a megállapodást a 

falugazdász program elindításáról. A program révén a Muravidéken is tevékenykedik majd 

egy falugazdász.  

 

„Indulok a parlamenti választásokon” 
2018. január 4. – nepujsag.net 

Horváth Ferenc, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsának elnöke 

2018-ban zárja második mandátumát. Beszélgetésünk a négyéves időszakról, ennek 

eredményeiről, a rövid és hosszabb távú tervekről, egyes aktuális kérdésekről folyt. 

 

Az anyaország további 4,2 millió euróval támogatja 
2018. január 4. – nepujsag.net 

A Muravidéken egy éve indult el az a nagyszabású projekt, amelynek keretében Lendván egy 

modern labdarúgó utánpótlás-nevelő központ és középiskolai kollégium épül. A 2017-es év 

végére pedig eldőlt, hogy a beruházás két helyszínen, a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

mögötti, valamint a Lipa Szálloda melletti területen valósul meg. Az év végén érkezett a hír, 

hogy a beruházást Magyarország további 4,2 millió euróval támogatja. 

 

Nyílt nappal és emléküléssel ünnepeltek 
2018. január 4. – nepujsag.net 

„Iskolánk egykor és ma” szlogennel a Lendvai Kétnyelvű Középiskola a decemberi ünnepek 

előtt nyílt napot szervezett, amelyen a diákok rendhagyó módon mutatták be az intézmény 70 

éves múltjával és jelenével kapcsolatos tudnivalókat. 

 

25 éves a Burgenlandi Főiskola 
2018. január 4. –volksgruppen.orf.at 

Fennállása nagyedszázados jubileumát ünnepli 2018-ban a Bugenlandi Főiskola (FH 

Burgenland). Az első évfolyamon csak 135 hallgató tanult, ma már két helyen, 

Kismarton/Eisenstadt és Pinkafő/Pinkafeld központtal több mint 3.300 hallgatót oktatnak. 

 

Még lehet jelentkezni a bécsi kéttannyelvű iskolába 
2018. január 4. – volksgruppen.orf.at 
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http://nepujsag.net/nemzetiseg/4167-elindul-a-k%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-falugazd%C3%A1sz-program.html
http://nepujsag.net/nemzetiseg/4166-%E2%80%9Eindulok-a-parlamenti-v%C3%A1laszt%C3%A1sokon%E2%80%9D.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4170-az-anyaorsz%C3%A1g-tov%C3%A1bbi-4,2-milli%C3%B3-eur%C3%B3val-t%C3%A1mogatja.html
http://nepujsag.net/2015-11-20-16-30-27/4168-ny%C3%ADlt-nappal-%C3%A9s-eml%C3%A9k%C3%BCl%C3%A9ssel-%C3%BCnnepeltek.html
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887473/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2887476/
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Bécsben a 2018/19-es tanévtől két tanítási nyelvű, magyar-német általános iskolai képzés 

indulhat. A minimum létszám húsz és elegendő jelentkező esetén az oktatás helyszíne a bécsi 

Bunte Schule Währing lenne. Jelentkezni, beiratkozni még január 12-ig lehet. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. január 4. – Kossuth Rádió 

 

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnök a HMDK új elnöke 

Jankovics Róbert eddigi ügyvezető elnököt, parlamenti képviselőt választották meg a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közössége elnökének. A 2017 utolsó munkanapján a 

drávaszögi Újbezdánban megtartott tisztújító közgyűlésen, egyhangúlag támogatták 

megválasztását. Jankovics Róbert Jakab Sándort váltotta a párt élén. A HMDK új elnökét 

telefonon érte el a Határok nélkül munkatársa. 

 

Pásztor Bálint: A közlekedési infrastruktúra fejlesztése nélkül elképzelhetetlen 

a magyarok lakta térségek felzárkóztatása Szerbiában 

A közlekedési infrastruktúra fejlesztése nélkül elképzelhetetlen a magyarok lakta térségek 

felzárkóztatása Szerbiában. A Vajdasági Magyar Szövetségnek tavaly sikerült elérnie, hogy 

bekerüljön az állami fejlesztési tervek közé több fontos vasútvonal felújítása. Sikerült 

megakadályozni ugyanakkor, hogy külföldiek kezére kerüljön a termőföld, illetve a hivatalos 

nyelvhasználattal kapcsolatban is történtek pozitív változások - mondta Pásztor Bálint, a 

VMSZ parlamenti frakcióvezetője évértékelő sajtótájékoztatóján. 

 

2018. január 1-től a külhoni magyar állampolgárokra is kiterjed a magyar 

kormány családokat, fiatalokat segítő életkezdési támogatása 

2018. január 1-től a külhoni magyar állampolgárokra is kiterjed a magyar kormány 

családokat, fiatalokat segítő életkezdési támogatása, ismertebb nevén a babakötvény és az 

anyasági támogatás. A csíkszeredai konzulátuson felkészültek az igénylések fogadására.  

 

A Magyar Ügyintéző irodában a magyarság szempontjából számos fontos 

kérdésben segítenek mindenkinek 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-04_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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Az anyasági támogatás, és a babakötvény igényléséért, vagy a magyarországi választásokra 

regisztrálásért, de a kisebbségek európai szintű védelmét szavatoló Minority SafePack 

aláírásáért is elmehetnek a kolozsváriak, a Magyar Ügyintéző irodába. Oda, ahol a 

magyarsága szempontjából más, fontos kérdésekben is segítenek mindenkinek. Erről is 

kérdezte Horváth Annát, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség ügyvezető alelnökét a 

Határok nélkül riportere. 

 

Hagyományos programjainak többségét 2017-ben is folytatta a temesvári 

Szórvány Alapítvány 

Hagyományos programjainak többségét 2017-ben is folytatta a temesvári Szórvány 

Alapítvány, néhányat azonban, támogatás hiányában, szüneteltetnie kellett. 2018-ban is több 

kihívás elé néz a szervezet - mondta el Lehőcz Lászlónak Bodó Barna, a Szórvány Alapítvány 

elnöke, aki - a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége elnökeként - hosszabb távon nem 

látja biztosítottnak a romániai magyar civil szervezetek hatékony működését. 

 

Sikeres évet zárt a kassai ROVÁS 

Sikeres évet zárt a kassai ROVÁS. 2017-ben a társulás közel 300 programot rendezett kelet-

szlovákiai nagyvárosban.  Tavaly októberétől már két intézményben szervezik a különféle 

programokat: a Löffler - ház után, a Nemzetpolitikai Államtitkárság jóvoltából - már az 

Erzsébet utcai Magyar Jelenlét Házában is. A gömöri magyarok rendezvényeiről, igényeiről és 

a 2018 esztendő terveiről is szól a Határok nélkül riporterének összeállítása. 

 

Ukrajnában idén először, hivatalosan is kétszer ünneplik a karácsonyt 

Itthon lassan lekerülnek a díszek a karácsonyfáról, míg Ukrajnában még a karácsonyra 

készülnek. Keleti szomszédainknál ugyanis idén először, hivatalosan is kétszer ünneplik a 

karácsonyt. A pravoszlávok és a görög katolikusok továbbra is január 7-én és 8-án ünneplik a 

megváltó Jézus születését, mivel még mindig a Juliánusz-naptár szerint számolják az időt. A 

kijevi parlament döntése értelmében azonban ezentúl december 25-e is munkaszüneti nap. 

 
 


