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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Két vajdasági üzem nyílt meg a magyar kormány gazdaságfejlesztési 
programjának támogatásával 
2019. február 14. – MTI, hirado.hu, Magyar Szó, 168óra, 24.hu, Index, OrientPress, Pannon 

RTV, Magyar Szó  

Két ipari gyártó üzemet adtak át két vajdasági magyarlakta településen csütörtökön a magyar 

kormány gazdaságfejlesztési programjának támogatásával, ezzel 65 új munkahely létesült 

Adán és Topolyán. Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára az eseményen kiemelte, hogy most ért be  az elmúlt három év gazdaságfejlesztési 

munkája, a megfeszített munka eredményeként mintegy kéttucatnyi nagyberuházást adnak át 

a következő néhány hónapban. "Mintegy 80 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg a 

Vajdaságban a magyar állam támogatásával a vajdasági vállalkozók és dolgozók munkájának 

köszönhetően" - hangsúlyozta az államtitkár. Adán egy iskolatáskák gyártásával foglalkozó 

vállalat bővítését támogatta a magyar kormány. A családi vállalkozást 1965-ben alapították, 

és mára Európa vezető ergonómiai iskolatáska-gyártójává vált. A támogatásnak köszönhetően 

25 új munkahelyet hoztak létre a vállalt húsz helyett. 

 

Miután több módosító javaslatát is elfogadta a kormány, az RMDSZ a 
költségvetés-tervezet megszavazásáról döntött 
2019. február 14. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kész megszavazni a bukaresti 

szociálliberális kormánykoalíció költségvetés-tervezetét a parlamentben, miután a tervezet 

szakbizottsági vitája során a magyar érdekképviselet több módosító indítványát elfogadta – 

jelentette be csütörtökön Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor rámutatott: az 

RMDSZ-nek komoly fenntartásai voltak azzal a költségvetés-tervezettel szemben, amelyet a 

kormány kidolgozott, de az utóbbi napok során az RMDSZ-nek több olyan módosító 

indítványt sikerült elfogadtatnia, amelyek az eredetileg előirányzottnál több forrást juttatnak 

a helyi önkormányzatoknak és bővültek a helyi és országos jelentőségű infrastruktúra-

fejlesztésre szánt források is, köztük az észak-erdélyi, illetve az Erdélyt és Moldvát összekötő 

autópálya-projektre szánt összegek. 

 

Kétezer ingyenes szálláshelyet ajánl fel Sepsiszentgyörgy a pápalátogatás 
idejére 
2019. február 14. – MTI, Krónika, hirado.hu, maszol.ro, Nyugati Jelen, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy kétezer szálláshelyet ajánl fel a város iskolai kollégiumaiban és 

sportlétesítményeiben Ferenc pápa június elsejei csíksomlyói látogatása időszakára – 

jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Antal Árpád, a székelyföldi város polgármestere. 

Az elöljáró ugyanakkor reményének adott hangot, hogy a sepsiszentgyörgyi emberek is 

V
e

ze
tő

 h
ír

e
k

 

https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/02/14/ket-vajdasagi-uzem-nyilt-meg-a-magyar-kormany-tamogatasaval
https://www.hirado.hu/kulfold/cikk/2019/02/14/ket-vajdasagi-uzem-nyilt-meg-a-magyar-kormany-tamogatasaval
https://kronika.ro/belfold/miutan-tobb-modosito-javaslatat-is-elfogadta-a-kormany-az-rmdsz-a-koltsegvetes-tervezet-megszavazasarol-dontott
https://kronika.ro/belfold/miutan-tobb-modosito-javaslatat-is-elfogadta-a-kormany-az-rmdsz-a-koltsegvetes-tervezet-megszavazasarol-dontott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketezer-ingyenes-szallashelyet-ajanl-fel-a-papalatogatas-idejere-sepsiszentgyorgy
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketezer-ingyenes-szallashelyet-ajanl-fel-a-papalatogatas-idejere-sepsiszentgyorgy


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 15. 
2 

befogadnak zarándokokat. Mint mondta, azt szeretné, hogy a székelyföldi emberek 

lehetőséget lássanak arra, hogy megmutassák, milyen a székely vendégszeretet. 

 

Nagyváradról is indulhat zarándokvonat a pápa június 1-jei csíksomlyói 
szentmiséjére 
2019. február 14. – Krónika, maszol.ro 

Nagyváradról is indulhat zarándokvonat Ferenc pápa június 1-jei csíksomlyói szentmiséjére. 

Böcskei László nagyváradi megyéspüspök körlevelében arról tájékoztat, hogy különvonat 

indítását kérelmezte az illetékes szervektől Nagyvárad–Élesd–Csíkszereda útvonalon. A 

püspök közölte, miközben egyházmegyéje több plébániája már lefoglalta a szállítást biztosító 

buszt Csíksomlyóra, arra biztatja a híveket, válasszák a vonattal történő utazási módot, mert 

ezzel is könnyíthetnek a szervezők munkáján, például a parkolás, bejutás szempontjából. A 

nagyváradi egyházfő közölte azt is, hogy a pápalátogatás előkészítéseként imakártyákat 

nyomtatnak és juttatnak el híveikhez. 

 

Palotaforradalom az SZNT-ben: súlyos vádakkal illeti Izsák Balázst öt széki elnök 
2019. február 14. – Krónika 

Többek között diktatórikus vezetéssel, az autonómiaküzdelem eredményességének 

veszélyeztetésével vádolja Izsák Balázs elnököt a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) nyolc széki 

vezetője közül öt. Bardóc-Miklósvár-, Csík-, Gyergyó-, Kézdi-  és Udvarhelyszék széki elnökei 

nyílt levélben, kevesebb mint egy hónappal a március 10-ei székely szabadság napja előtt 

fogalmazták meg a szervezetet 2008 óta irányító Izsákkal kapcsolatos elégedetlenségüket. Az 

öt elnök – Szabó Miklós,Veress Dávid, Korpos Levente, Fekete Miklós és Farkas Csaba – 

csütörtökön állásfoglalásában közölte, azért kénytelenek véleményüket a nyilvánosság elé 

tárni, mert aggodalommal tapasztalják, hogy a nemzeti tanács Izsák Balázs vezetésével és 

hibájából az utóbbi években teljesen letért az eredeti útról. A széki vezetők szerint az SZNT 

„diktatórikus, egyszemélyes, kézi vezérlésűvé vált”, mellyel működését, sőt létét, végső soron 

pedig az autonómiát, önkormányzást célzó küzdelem eredményességét sodorta veszélybe. 

 

Interjú az MPP elnökével 
2019. február 14. – Erdély Ma, Székely Hírmondó 

Magyarellenes uszítás, gyűlöletkeltés és felbujtás vádjával büntetőjogi panaszt emelt Dan 

Tanasă és a közösségi médiában vele együttműködő Kovászna, Hargita és Maros Megyei 

Románok Civil Fóruma ellen a Magyar Polgári Párt (MPP). Ennek a gyergyószentmiklósi 

ügyészségre történt benyújtása után exkluzív interjút készítettek Mezei Jánossal, az MPP 

országos elnökével. 

 

Hegedüs: az önkormányzati képviselők munkáját naprakész információkkal kell 
segíteni 
2019. február 14. – maszol.ro 
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A 2021-2027 között várható uniós források sikeres lehívásáért szervezett felkészítőt 

önkormányzati vezetők számára az RMDSZ Szatmárnémetiben, február 14-én. Szávics Petra, 

az Európai Bizottság szakértője Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár, Szilágy és Temes megyei 

városok polgármestereinek tartott előadást. A szakértő ismertette a következő költségvetési 

időszak városfejlesztési pályázatainak szabályait, illetve a források sikeres lehívásának 

feltételeit, hogy az önkormányzatok hatékonyan tervezhessenek.  

 

Népszerű a sepsiszentgyörgyi önkormányzat nagycsaládokat támogató 
prgramja 
2019. február 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A januárban bevezetett kedvezményrendszert már 110 olyan család igényelte, ahol három 

vagy annál is több gyereket nevelnek, és eddig 68 családnak hagyták jóvá a kérését. Antal 

Árpád polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóra meghívta az egyik érintett háromgyerekes 

családot, és átnyújtotta számukra a kedvezményeket biztosító kártyát, ugyanakkor felhívta a 

figyelmet, hogy a kedvezményrendszer igénylése nincs határidőhöz kötve, azt folyamatosan 

lehet kérni a városházán.  

 

Anyanyelvű oktatás a Partiumban: ezek a kilátások a jövő tanévre  
2019. február 14. – maszol.ro 

A 2019–2020-as iskolai tanév beiskolázási tervek elkészültét követően futótűzként terjedt a 

hír, hogy az alacsony gyermeklétszám miatt iskolákat zárnak be, magyar osztályokat 

szüntetnek meg Szatmár megyében. Megnézték, más partiumi megyékben milyen számokkal 

terveznek a tanfelügyelőségek.   

 

A vártnál többet pályáztak nagyberuházásokra Székelyföldön  
2019. február 14. – maszol.ro 

A vártnál sokkal többen nyújtottak be mezőgazdasági és élelmiszeripari nagyberuházásokra 

pályázatot a magyar kormány által finanszírozott székelyföldi gazdaságfejlesztési program 

keretében - írta csütörtöki számában a Krónika napilap.  Amint Kozma Mónika, a 

pályáztatást lebonyolító marosvásárhelyi Pro Economica Alapítvány ügyvezetője elmondta: a 

január végi határidőig 73 nagyberuházásra érkezett pályázat, a formai és jogosultsági 

feltételek ellenőrzése után ezen a héten küldik ki a pályázóknak a hiánypótló felszólításokat. 

Az ötvenszázalékos önrész mellett igényelhető legkisebb pályázati összeg is 200 ezer euró, a 

legnagyobb 7,5 millió euró. Eredményhirdetés várhatóan április elején lesz.  

 

Az MKP a fiatal családok hatékony támogatását sürgeti 
2019. február 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A vasárnap óta tartó „házasság hete”a család intézményének erősítését, a fiatalok házasodási 

és gyermekvállalási kedvét, a gyermekekkel való foglalkozást és a magyar közösség építését 

hivatott népszerűsíteni. Szimbolikus üzenete van annak, hogy ezen a napon tartotta meg 
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évértékelő beszédét Magyarország miniszterelnöke. Orbán Viktor szavai világosan tudatták, 

hogy a magyar kormány családbarát politikája nem csak üres ígéretek és hangzatos szólamok 

gyűjteménye – mint Szlovákia szociális kormányának semmitmondó intézkedései –, hanem 

olyan valós intézkedéscsomag, amely példaértékű, és követendő a környező országok szociális 

és családpolitikájának alakításánál - állítja Németh Gabriella, az MKP szociális, 

családpolitikai és egészségügyi alelnöke. 

 

Családi délutánt szerveznek Rimaszombatban a Házasság hete alkalmából 
2019. február 14. – Ma7.sk 

Családi délutánt szerveznek február 16-án, szombaton a Házasság hete alkalmából 

Rimaszombatban, ahol a programok részeként a külhoni magyar családoknak nyújtott 

támogatási lehetőségekről és azok ügyintézéséről is tájékozódhatnak az érdeklődők. A 

Házasság hete rendezvénysorozat vasárnap kezdődött, célja, hogy ráirányítsa a figyelmet a 

házasság, a család fontosságára. A mára már négy kontinens 21 országában jelen lévő 

kezdeményezéshez Magyarországon és a határon túl mintegy száz település csatlakozott több 

mint kétszáz programmal. A központi programok fővédnöke Herczegh Anita, Áder János 

köztársasági elnök felesége. 

 

Az EP választásokról tárgyalt Királyhelmecen az MKDSZ 
2019. február 14. – bumm.sk 

Az MKDSZ a május 25-ei Európai Parlamenti választásokon teljes listát állít, jelentette be a 

párt országos elnöksége Királyhelmecen, ahol jelen volt a Bodrogköz és Ung-vidék régió két 

EP képviselőjelöltje, Bánhegyi Roland és Bogoly Zoltán. A Magyar Kereszténydemokrata 

Szövetség képviselete tegnap késő délután találkozott a bodrogközi képviselőjelöltekkel. A 

megbeszélésen terítékre került több, a régiót és a magyarság problémáit érintő kérdés is. 

Fehér Csaba elnök hírportálunknak elmondta, a jelöltállítás egyik szempontja volt, hogy 

lehetőség szerint az ország minden magyarlakta régiója képviselve legyen. A képviselőjelöltek 

között a párt tagjai mellett pártonkívüliek is helyet kaptak. Ezt a döntést a magyarság érdeke 

diktálta. Hozzátette: az MKDSZ ezzel is hangsúlyozni szeretné, hogy Brüsszelben nem 

pártpolitikát kíván folytatni, hogy a nemzeti érdek a pártérdek felett áll. 

 

Bugár szerint fagyosak a viszonyok a koalíción belül, de kisebbségi kormány 
egyelőre nem fenyeget 
2019. február 14. – Ma7.sk 

Az alkotmánybíróság két hónapig döntésképtelen lesz, felelőtlen a testület működését így 

blokkolni, a Smer rossz döntés hozott azzal, hogy bojkottálta a szavazást - jelentette ki Bugár 

Béla azután, hogy a parlament második nekifutásra sem választott alkotmánybíró-jelölteket. 

A Most-Híd elnöke ennek ellenére nem beszél a koalíció végéről és kisebbségi kormányzásról. 

 

 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/csaladi-delutan-szerveznek-rimaszombatban-a-hazassag-hete-alkalmabol
https://www.bumm.sk/regio/2019/02/14/az-ep-valasztasokrol-targyalt-kiralyhelmecen-az-mkdsz
https://ma7.sk/kozelet/bugar-szerint-fagyosak-a-viszonyok-a-koalicion-belul-de-kisebbsegi-kormany-egyelore-nem-fenyeget
https://ma7.sk/kozelet/bugar-szerint-fagyosak-a-viszonyok-a-koalicion-belul-de-kisebbsegi-kormany-egyelore-nem-fenyeget


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. február 15. 
5 

Ajándékkönyv a temerini gyerekeknek is 
2019. február 14. – Vajdaság.ma 

Hat éve tart az együttműködés a Magyar Nemzeti Tanács és a Rákóczi Szövetség között. 

Eddig a szórványban élő gyerekek kaptak iskolakezdés előtti csomagot, mostantól egész 

Vajdaságban, a magyar iskolaválasztási program keretében összesen mintegy 1400 gyerek, 

aki őszre magyar iskolába indulnak. A mostani ajándékkönyvön kívül, szeptemberben 

beiskolázási csomagot kapnak az elsősök, ami egy taneszközökkel megpakolt iskolatáskából 

és egy kis édességből áll majd, valamint október eleje táján tízezer forint értékű támogatást a 

szülők ugyancsak a Rákóczi Szövetség részéről. 

 

Megmarad az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskola 
2019. február 14. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Nem zárják be az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolát – ezt Pásztor István, a Vajdasági 

Magyar Szövetség elnöke nyilatkozta a Vajdasági RTV magyar szerkesztőségének, és azt 

üzente az óbecsei polgároknak, hogy megnyugodhatnak, megmarad a szóban forgó iskola. 

 

Várady Tibor is tagja lett a kulturális nemzeti tanácsnak 
2019. február 14. – Pannon RTV 

A Szerb Tudományos és Művészeti Akadémia javaslatára rajta kívül még Miodrag Marković 

jutott be. A kulturális nemzeti tanács tanácsadó és szabályozó szakmai testület, amely állandó 

támogatást nyújt a parlamentnek, az illetékes minisztériumnak és a kormánynak a kultúra 

megőrzése, fejlesztése és kiszélesítése terén. A 19 főből álló tanács tagjait öt évre választják 

meg, ebből négy-négy tagot a szerb kormány, az állami alapítású kulturális intézmények és a 

reprezentatív testületek javasolnak. 

 

Együttműködési megállapodást kötött a Rákóczi-főiskola és az ungvári magyar 
kar 
2019. február 14. – karpatalja.ma 

A kárpátaljai magyar felsőoktatás történetében mérföldkőnek számító szerződéskötésre 

került sor az Ungvári Nemzeti Egyetem Ukrán-Magyar Oktatási-Tudományos Intézete (UNE 

UMOTI), valamint a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) között. Az 

együttműködési megállapodást a Rákóczi-főiskola részéről Orosz Ildikó rektor írta alá, az 

ungvári magyar kar képviseletében pedig Spenik Sándor igazgató látta el kézjegyével február 

14-én. A szerződés értelmében a felek az oktatás-képzés, a tudományos kutatás, az 

ismeretterjesztés, illetve az információcsere területén működnek együtt. 

 

 

A 11. vukovári magyar bál 
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https://kepesujsag.com/a-11-vukovari-magyar-bal/
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2019. február 14. – Képes Újság 

A vukovári magyar bál népszerűsége egyre nő, családias hangulata évről évre visszacsábítja 

vendégeit. A rendszeres bálozók jól tudják, hogy február elején biztosan sor kerül rá. Idén 

összesen 300 jegyet adott el a Vukovári Magyarok Egyesülete, de legalább még százan jöttek 

volna, így jövőre a mostani új helyszínnél biztosan nagyobb termet kell keresniük a 

szervezőknek. 

 

Eszék: jól halad a kollégium építése 
2019. február 14. – Képes Újság 

Tavaly októberben tették le a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ 

diákotthonának az alapkövét, ami után nem sokkal megkezdődhetett az építkezés. A 

munkálatok eddig a tervek szerint haladnak, már állnak az épület falai. A Horvátországi 

Magyar Oktatási és Művelődési Központot 1999 őszén adták át azzal az illetékesek általi 

ígérettel, hogy idővel egy diákotthont is építenek hozzá. Az évek során úgy tűnt, hogy a 

kollégium végül egy be nem tartott ígéret lesz csupán. 

 

Idén is folytatódik az óvodai díj támogatása 
2019. február 14. – Képes Újság 

A Nemzetpolitikai Államtitkárság 2016-ban indított nagyszabású Kárpát-medencei 

óvodafejlesztési programot, amelyben horvátországi szakmai partnere a Horvátországi 

Magyar Pedagógusok Fóruma (HMPF). A horvátországi program keretében már számos 

beruházás és pályázat megvalósult. Idén is pályázhattak a szülők óvodaidíj-támogatásra, 

melynek első részletét a napokban utalták át. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. február 13. – Kossuth Rádió 

Mégsem zárják be az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolát. A magyar érdekvédelem és a 

lakosság összefogása ugyanis elérte célját – hallottuk Pásztor Istvántól, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnökétől. Részletek Ternovácz Istvántól. 

 

A Felvidéki Gazdaságélénkítő Program, közismertebb nevén a Baross Program sikeres első 

köre után meghirdették a program második körét, amely elsősorban a mezőgazdaságra és az 

élelmiszeriparra koncentrál, ám ezúttal a nagyobb vállalatok részvételével számolnak, 
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https://kepesujsag.com/eszek-jol-halad-a-kollegium-epitese/
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-02-13_18-02-00&enddate=2019-02-13_18-40-00&ch=mr1
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mondta munkatársunknak, Haják Szabó Máriának Iván Tamás, a Baross Alapítvány 

ügyvezető igazgatója. 

 

Az idei költségvetés tervezetében a román kormány megnégyszerezte az észak-erdélyi 

autópálya kivitelezésére eredetileg tervezett összeget, és az erdélyi magyar közösség számára 

fontos fejlesztések is bekerültek ebbe a tervezetbe. Az Erdélyi Magyar Néppárt vezetősége 

kevésnek tartja az erdélyi fejlesztésekre előirányzott költségeket, mert szerintük a régió 

nagyon el van maradva. A részletekről Zatykó Gyulát az párt alelnökét kérdezte tudósítónk, 

Ionescu Nikolett. 

 

Magyarországi segítséggel oldódhat meg a szemétlerakás és a szemétfeldolgozás problémája 

Kárpátalján. Erről írt alá megállapodást a Magyar-Ukrán Kereskedelmi- és Iparkamara 

magyarországi cégvezetők jelenlétében Kárpátalja vezetésével. A tervek szerint Ukrajnában 

először Kárpátalján építhetnek korszerű hulladék-feldolgozó üzemet, a régióban ugyanis 

hatalmas gondot okoz a háztartási szemét kezelése. Iváncsik Attila mikrofonja előtt elsőként 

Gelb Sándort, a Magyar-Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara elnökét hallják. 

 

Ez a hét Házasság hete. Közel két évtizede Angliából indult el ez a kezdeményezés, amely 

Valentin-nap környékén minden évben egy hétig a házasság és a család fontosságára irányítja 

a figyelmet. A délvidéki Magyarkanizsa még mindig 80 százalékban magyar többségű község. 

A korábbi csökkenés után 2016-tól ismét növekszik a házasságkötések száma. A többi közt 

erről is kérdezte Pakai Dianát, a helyi anyakönyvi hivatal vezetőjét Németh Ernő. 

 

Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa a Maros megyei Önkormányzattal és a Molnár 

Levente operaénekes fiatal tehetségeket támogató programjával idén a Magyar Kultúra 

Napáján Marosvásárhelyen bemutatták Kodály Zoltán Székely Fonóját. A bevételt jótékony 

célra ajánlották fel. Az ösztöndíj ünnepélyes átadásán készült Oláh-Gál Elvira 

összeállításában először  Tóth László csíkszeredai főkonzult halljuk.. 

 

13 éve Maglód egy hétvégére a Kárpát-medence szívévé válik. Ekkor rendezi meg az Apáink 

nyomdokain – Kárpát-medencei Magyarok Találkozóját a Maglódi Polgári Kör a város 

önkormányzatának támogatásával. A lendvai répaleves, a várdaróci kolbász vagy a kárpátaljai 

korhelyleves hogy kapcsolódik a február 15-én kezdődő 3 napos rendezvényhez? Ez is kiderül 

a most következő beszélgetésből, amelyben először Tabányi Pált, Maglód polgármesterét 

kérdezte munkatársunk, Bereki Anikó. 

 

 


