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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szijjártó: nem győzhetnek a bevándorláspárti erők a Budapesti Folyamat során 
2019. február 18. – MTI, Origo.hu, Magyar Hírlap, 888.hu 

A szerdán kezdődő, az úgynevezett Budapesti Folyamatról Isztambulban rendezett miniszteri 

ülésen a bevándorláspárti erők nem győzhetnek, sőt "ez a folyamat lesz a szimbóluma annak, 

hogy megállítjuk a migrációt támogató erők előrenyomulását" - jelentette ki a külgazdasági és 

külügyminiszter hétfőn Brüsszelben, az európai uniós tagországok külügyminiszteri 

tanácskozásának szünetében.    Ukrajnával kapcsolatban elmondta, a tanácskozáson 

Magyarország mellett Románia, Olaszország és Görögország is felhozta, hogy a kisebbségi 

ügyek kérdésében el kell várni Kijevtől, hogy betartsa vállalásait és az európai szabályokat. 

Magyarország világossá tette, nemcsak a magyar nemzeti közösség, hanem az európai értékek 

tiszteletben tartása szempontjából is aggodalomra ad okot, hogy ha az oktatási törvényt 

jelenlegi formájában fogadja el az ukrán parlament, hiszen az lehetetlenné teszi a kisebbségi 

nyelvhasználatot a kultúrában, a médiában és a közigazgatásban. A közigazgatási reform 

jelenlegi formája pedig a kisebbségek politikai képviseletét lehetetlenítené el - tette hozzá 

Szijjártó Péter. 

 

„Vakáción” a MOGYE-ügy – a jegyek zömét nem vezették be a naplóba a 
marosvásárhelyi orvosin 
2019. február 19. – Krónika 

A marosvásárhelyi orvosi és gyógyszerészeti egyetem magyar tagozata megpróbált 

tárgyalóasztalhoz ülni a román vezetéssel az új vizsgarendszer okozta problémák megoldása 

érdekében, ám a szenátusi ülés elmaradt. Továbbra sem tudni, hogy elfogadják-e a magyar 

diákok vizsgaeredményeit. Egyelőre teljes a bizonytalanság, mind a tanárok, mind pedig a 

hallgatók vakációra vonultak, így semmi biztosat nem tudni a diáktüntetéseket kiváltó új 

vizsgarendszer következményeiről. Már a múlt héten „fújt a szél” az intézményben, kvórum 

híján el kellett halasztani a szenátusi ülést. Ezen – hosszas bojkott után – a magyar oktatók 

egy része is megjelent. Az ülésen a magyar tagozat egy négyfős tárgyaló küldöttséggel 

képviseltette magát, melyet azzal bíztak meg, hogy vitassa meg a vizsgák kérdését. 

 

Tamási Zsolt maradhat a marosvásárhelyi katolikus gimnázium igazgatója  
2019. február 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

A romkat.ro beszámolója szerint a múlthéten megtartott írásbeli vizsga, majd a CV 

ellenőrzése és a hétfőn megtartott szóbeli interjú nyomán Tamási Zsolt összesítve 46,25 

pontot ért el a lehetséges 50-ből, ezzel teljesített minden feltételt, ami az igazgatói 

kinevezéshez szükséges. Az eredményeket várhatóan február 25-én érvényesítik, ezután 

március elsejétől hivatalos, négy évre érvényes kinevezést kaphat Tamási Zsolt a líceum 

igazgatói tisztségébe.  
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http://www.origo.hu/itthon/20190218-szijjarto-peter-nem-gyozhetnek-a-bevandorlasparti-erok-a-budapest-folyamat-soran.html
http://www.origo.hu/itthon/20190218-szijjarto-peter-nem-gyozhetnek-a-bevandorlasparti-erok-a-budapest-folyamat-soran.html
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bvakacionr-a-mogye-ugy-n-a-jegyek-zomet-nem-vezettek-be-a-naploba-a-marosvasarhelyi-orvosin
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/bvakacionr-a-mogye-ugy-n-a-jegyek-zomet-nem-vezettek-be-a-naploba-a-marosvasarhelyi-orvosin
http://itthon.transindex.ro/?hir=54467
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Felhívás a Kárpát-medencében lévő magyar középiskolák részére 
2019. február 18. – karpatalja.ma 

Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap az elmúlt 

évben a Kárpát-medencében lévő magyar középiskolák diákságának a nemzeti és a keresztény 

értékrend megszólítása érdekében megalapította a Stádium-díjat. A díj társadalmi fővédnöke 

Prof. Dr. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere, a család részéről felkért fővédnök 

gróf Széchenyi Géza, gróf Széchenyi István dédunokája. A díj adományozására a Kárpát-

medencében lévő magyar középiskolák diáksága tehet javaslatot oly módon, hogy minden év 

január 1-től a márciusi ifjak emlékét felidéző Nemzeti Ünnepünkig (március 15-ig) a 

díjazottakra az illetékes diákönkormányzatnál, vagy az iskola vezetőségénél írásban jelölteket 

állíthat. Az iskolák az írásbeli jelöléseket legkésőbb március 25-ig megküldhetik a Gróf 

Széchenyi Család Alapítvány kuratóriumának. 

 

Megtisztították a nagyváradi helységnévtábla festékszóróval lefújt magyar 
feliratát 
2019. február 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Pető Dalma nagyváradi RMDSZ-es tanácsos Botházy Nándorral, a szövetség nagyváradi 

szervezetének ügyvezető elnökével hétfő délelőtt festékoldó és tisztító eszközökkel 

felszerelkezve a helyszínre vonult, és sikerült újra láthatóvá és olvashatóvá tenniük a magyar 

nyelvű feliratot, amelyet még múlt héten mázoltak le ismeretlen tettesek. A Bihar megyei 

RMDSZ Facebook-oldalán emlékeztet: legutóbb tavaly, december közepén történt hasonló 

jellegű rongálás, melyet szintén Pető Dalmáék „orvosoltak”. 

 
Hosszú idő után azonosította a rendőrség a nagyváradi magyarzászló-
gyújtogatót 
2019. február 18. – Krónika, transindex.ro 

A Bihar megyei rendőrségnek sikerült azonosítania azt a lányt, aki a tavalyi év végén 

megpróbálta felgyújtani a nagyváradi RMDSZ-székház bejárata fölé kihelyezett magyar 

zászlót. Alina Dinu rendőrségi szóvivő hétfőn a Bihoreanul hírportálnak elmondta, egy 21 

éves váradi lányról van szó, további részleteket azonban nem kívánt elárulni. A lap saját 

forrásokra hivatkozva úgy tudja, hogy román nemzetiségű személyről van szó, aki ellen 

rongálás gyanújával indult bűnvádi eljárás. A gyanúsított el is ment ügyvédjével a rendőrségi 

kihallgatásra, ám hallgatáshoz való jogára hivatkozva nem nyilatkozott. 

 
Román nacionalista üzenetek jelentek meg a bukaresti magyar iskola kerítésén 
2019. február 18. – maszol.ro, Krónika, Nyugati Jelen 
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http://www.karpatalja.ma/agora/felhivas-a-karpat-medenceben-levo-magyar-kozepiskolak-reszere/
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megtisztitottak-a-nagyvaradi-helysegnevtabla-festekszoroval-lefujt-magyar-feliratat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/megtisztitottak-a-nagyvaradi-helysegnevtabla-festekszoroval-lefujt-magyar-feliratat
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hosszu-ido-utan-azonositotta-a-rendorseg-a-nagyvaradi-magyarzaszlo-gyujtogatot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hosszu-ido-utan-azonositotta-a-rendorseg-a-nagyvaradi-magyarzaszlo-gyujtogatot
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/108298-frissitve-roman-nacionalista-uzenetek-jelentek-meg-a-bukaresti-magyar-iskola-keritesen
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„Erdely egy roman föld”, „Noi suntem români, noi suntem aici pe veci stăpâni” (Mi románok 

vagyunk, urak itt örökre mi vagyunk” – üzente az Ady Endre Líceum diákjainak és 

pedagógusainak az ismeretlen tettes, aki vélhetően a hét végén mázolta össze a múlt év 

decemberében felújított kerítést. Az elkövető azonosítását megkönnyítheti, hogy egy „szignót” 

is hagyott maga után („DDB Dinamo”), a DDB (Doar Dinamo București) pedig a Bukaresti 

Dinamo labdarúgóklub egyik szurkolói csoportjának neve.  

 

Egységes gazdasági erőteret alakítanak ki Székelyföldön  
2019. február 18. – maszol.ro 

Célba ért a magyar kormány Székelyföldet célzó gazdaságfejlesztő programja: Háromszékről 

19 vállalkozás nyújtott be pályázatot – számolt be Sepsiszentgyörgyön Kozma Mónika. A 

program célja a mezőgazdasági termeléshez és feldolgozásához szükséges nagyberuházások 

megvalósítása. A magyar kormány székelyföldi gazdaságélénkítő programját lebonyolító Pro 

Economica Alapítvány ügyvezetője elmondta, Kovászna, Hargita és Maros megyékből a vártál 

több, 73 projekt érkezett, amelyeket 50 százalékos önrész mellett legkevesebb 200.000 

euróval, legtöbb 7,5 millió euróval támogathatnak.  

 
Mérföldkő lesz ez az év a székelyföldi gazdaságfejlesztésben 
2019. február 18. – szekelyhon.ro 

Megnyitották Székelyudvarhelyen a Pro Economica Alapítvány területi irodáját. A magyar 

kormány gazdaságfejlesztési programjának lebonyolításával megbízott alapítvány idéntől 

Székelyföldön is pályázatokat hirdet mezőgazdaságban is dolgozó vállalkozóknak. A 

Csíkszeredában és Gyergyószentmiklósón is létrehozandó irodák célja az ügyintézés 

megkönnyítése és a tájékoztatás. 

 

Márciustól online lehet regisztrálni a június elsejei csíksomlyói pápalátogatásra 
2019. február 19. – Krónika 

Március elsejétől lehet online bejelentkezni a június elsejei csíksomlyói pápalátogatásra a 

Pontifex.ro honlapon. Oláh Zoltán kanonok, a Gyulafehérvári Főegyházmegye pápalátogatás 

ügyében illetékes sajtóreferense elmondta, az erdélyieknek azt ajánlják, csoportosan 

jelentkezzenek be a jeles eseményre. 

 

A Csemadok pozsony-óvárosi alapszervezetének évzáró taggyűlésére került sor 
2019. február 18. – Ma7.sk 

A Csemadok pozsony-óvárosi alapszervezetének vezetősége február 17-én tartotta évzáró 

taggyűlését, amelyre a Csemadok pozsonyi székházában került sor. A megjelent Csemadok-

tagokat és vendégeket Brogyányi Mihály, a pozsony-óvárosi Csemadok vezetőségi tagja 

üdvözölte. A gyűlés során kiértékelésre kerültek a tavalyi év eseményei, s a tagok 

meghatározták a 2019-es év munkatervét is. Molnár Rozália, a Csemadok pozsony-óvárosi 

szervezetének elnöke ismertette, az elmúlt év folyamán sikerült teljesíteni az alapszervezet 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/108297-egyseges-gazdasagi-er-teret-alakitanak-ki-szekelyfoldon
https://szekelyhon.ro/aktualis/merfoldko-lesz-ez-az-ev-a-szekelyfoldi-gazdasagfejlesztesben
https://ma7.sk/tajaink/a-csemadok-pozsony-ovarosi-alapszervezetenek-evzaro-taggyulesere-kerult-sor
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meghatározott munkatervét. A sok érdekes rendezvény közül említésre került a Szent 

Lászlóról szóló, filmvetítéssel és képekkel kibővített előadás megrendezése. 

 

Megkezdődött az egyhetes pedagógiai szakmai továbbképzés 
2019. február 18. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének Komáromi Területi Választmánya több 

társszervezővel együtt e héten huszonnegyedszer rendezi meg a Komáromi Pedagógiai 

Napokat. Többhelyszínes továbbképzése címe: Innováció és digitalizáció a 21. században. A 

régió legrangosabb szakmai eseményét, amelyre más járásokból is érkeztek érdeklődők, 

február 18-án délután a Kultúrpalota dísztermében nyitották meg. Az eseményt Lőrinczi 

Zoltán, az EMMI Kárpát-medencei magyar oktatásának fejlesztéséért felelős helyettes 

államtitkára is megtisztelte jelenlétével. 

 
Új vezető a regionális kultúra fejlesztésével foglalkozó osztály élén 
2019. február 18. – Felvidék Ma 

A kisebbségi kulturális osztály mellett mától a helyi kultúra fejlesztésével is aktívan 

foglalkoznak a kulturális minisztériumban – olvasható a szerkesztőségünkbe eljuttatott 

közleményben. A helyi és regionális, valamint kisebbségi kulturális főosztály tavaly nyáron 

jött létre, amely a helyi és kisebbségi kultúrpolitikát hivatott fejleszteni Szlovákiában. A 

szekció két szakosztály munkájára épít – fogalmazott a kulturális minisztérium. A kisebbségi 

kulturális osztály Kún Kelemen Melinda vezetése alatt már 2018.  január elsejétől működik, 

az osztály hosszú távú és fő feladata koncepcionális és stratégiai anyagok kidolgozása a 

kisebbségi kultúrák jelenlegi helyzete és igényei alapján. 

 

Új beruházási ciklus indul 
2019. február 18. – Magyar Szó, Pannon RTV 

Negyvenegy önkormányzat 56 projektje nyert támogatást a Tartományi Nagyberuházási 

Igazgatóság pályázatán. A szerződéseket tegnap írták alá Újvidéken, összértékük 4,1 milliárd 

dinár. A vajdasági községek és városok ivóvíz- és szennyvízelvezető rendszerének felújítása, a 

helyi és regionális gazdasági fejlődés, a közlekedési infrastruktúra javítására, az oktatás, 

valamint a sportfejlesztés terén jutottak támogatáshoz. 

 

Eddig 6700 aláírás gyűlt össze 
2019. február 18. – Pannon RTV  

Továbbra is várják azokat a személyeket, akik aláírásukkal támogatnák az óbecsei Petőfi 

Sándor Általános Iskola megmaradását. Bár az influenzajárvány miatt mától egy hétig üresek 

az iskolák, az óbecsei Petőfi Sándor Általános Iskolában a héten is várták azokat, akik 

aláírásukkal támogatni kívánják a tanintézmény megmaradásáért síkra szálló petíciót. A múlt 

hétig több mint 6700-an írták alá ezt a dokumentumot. Az iskoláért, ahol zömmel magyar 
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https://ma7.sk/kozelet/oktatas/megkezdodott-az-egyhetes-pedagogiai-szakmai-tovabbkepzes
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diákok tanulnak, azért aggódnak sokan, mert a községi iskolahálózat kialakításával megbízott 

munkacsoport a kevés diák miatt bezárásra javasolta. 

 

Ajándékcsomag a törökbecsei leendő elsősöknek 
2019. február 18. – Pannon RTV 

Tizenkilenc törökbecsei leendő elsős vehette át a Rákóczi Szövetség ajándékcsomagját. A 

végzős ovisok nagyon megörültek a Mátyás királyról szóló mesekönyvnek és a csokinak. 

Törökbecsén jelenleg tizenöt magyar elsős van. Idén a végzős ovisok száma tizenkilenc, tehát 

néggyel több elsős lesz a törökbecsei iskolában ősztől. 

 

A NATO az oktatási törvénnyel kapcsolatos ajánlások végrehajtására szólította 
fel Ukrajnát 
2019. február 18. – karpatalja.ma 

A NATO felszólította Ukrajnát, hogy hajtsa végre a Velencei Bizottságnak az oktatási törvény 

nyelvi rendelkezéseivel kapcsolatos ajánlásait – közölte a tagországok védelmi minisztereinek 

kétnapos brüsszeli találkozóját összegezve Jens Stoltenberg NATO-főtitkár, akit a 

Jevropejszka Pravda idézett február 14-én. „A szövetségesek és Sztepan Poltorak ukrán 

védelmi miniszter megvitatták a biztonsági helyzetet Ukrajnában és környékén, különösen az 

Azovi-tengeren. Ezen az informális reggelin, amelyet Gavin Williamson brit védelmi 

miniszter szervezett, a szövetségesek kifejezték erős támogatásukat Ukrajna szuverenitását és 

területi integritását illetően, és sürgették Oroszországot, hogy azonnal engedje el az ukrán 

katonákat és a novemberben elfoglalt hajókat” – közölte a főtitkár. 

 

Tehetségek a tudományok útján – Hallgatói mobilitási programok 
2019. február 18. – Kárpátalja 

Február 15-én délután A Makovecz Hallgatói Mobilitási Program és az ERASMUS+ 

ösztöndíjprogram és annak jó gyakorlatai címmel a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskolán (II. RF KMF) folytatódott a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány („GENIUS” JA) és 

a II. RF KMF által szervezett Tehetséggondozás a tudományok útján nevet viselő, az összesen 

6 alkalomból álló – ebből harmadik – 30 órás kurzus. 

 

Farsangi jelmezbál Alsóőrött 
2019. február 18. –volksgruppen.orf.at 

Farsangi jelmezbált szervezett a Burgenlandi Magyar Kultúregyesület Alsórött február 17-én, 

vasárnap a Kultúrházban. A már hagyománynak számító rendezvény magyar táncházzal 

kezdődött, amihez a zenét a Csörge zenekar szolgáltatta. A délután második felében pedig 

Patrick Kulo bűvész szórakoztatta a közönséget. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/ajandekcsomag-torokbecsei-leendo-elsosoknek
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2965278/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2019. február 18. – Kosuth Rádió 

 

Szombaton ülésezett a Most-Híd szlovák-magyar vegyes párt Országos Tanácsa, amelyen 

döntöttek a párt európai parlamenti választási listájáról.. A tanácskozás után kérte a Határok 

nélkül mikrofonja elé a listavezetőt, Nagy Józsefet tudósítónk, Haják Szabó Mária. 

 

A román parlament a múlt hét végén fogadta el az ország költségvetését. A helyi 

önkormányzatok ennek alapján tervezhetnek. A székelyföldi önkormányzatokat nemcsak a 

költségvetés hiánya, hanem hivatásos feljelentők és megélhetési provokátorok is 

akadályozzák mindennapi munkájukban – tudhatjuk meg abból a beszélgetésből, amelyet 

Oláh-Gál Elvira készített Antal Árpád András sepsiszentgyörgyi polgármesterrel. 

 

Az elmúlt hétvégén, Budapesten rendezték meg a II. Kárpát-medencei Demográfiai 

Konferenciát. Az első, novemberben szervezett dunaszerdahelyi konferencián a felvidéki 

demográfiai helyzetről tartottak előadásokat a téma szakértői. A mostani, parlamenti 

rendezvényen a Kárpát-medencei magyarság népesedési jellemzőit összefoglaló kutatások 

eredményeit ismertették a szakemberek. Elsőként Kántor Zoltánt, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet igazgatóját kérdezte munkatársunk, Ternovácz Fanni. (Ferenc Viktória, Kiss 

Tamás, Pataki János) 

 

Kárpátaljai óvodákban oszt segélyt a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Beregszászi 

járási Mezőváriban működő roma óvodában például 50 hátrányos helyzetű gyermek kapott 

fejlesztő játékokat, sportszereket, ruházatot, és élelmiszert. A református szeretetszolgálat az 

elmúlt időszakban az ukrajnai válsághelyzet miatt fokozta kárpátaljai jelenlétét, ezért a téli 

időszakban a többi között tűzifát, száraz élelmiszert és egészségügyi segédeszközöket is 

hoztak Kárpátaljára a rászorulók részére. Juhász Márton a karitatív szervezet ügyvezető 

igazgatója hangsúlyozta: segélyprogramjaikkal a gyermekektől a nyugdíjasokig minden 

társadalmi réteget el szeretnének érni. 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-02-18_18-01-30&enddate=2019-02-18_18-39-30&ch=mr1
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Az 1920-as trianoni békediktátum a Karancs-Medves-vidéken, Salgótarjántól északra, 

Somoskő és Somoskőújfalutól délre húzta meg Magyarország új határát. A döntés értelmében 

Somoskő és Somoskőújfalu is Csehszlovákiához került, a környék számos, jelentős szén- és 

bazaltbányájával együtt. Egy különleges, egészen egyedülálló eset folytán azonban e két falu 

sorsa ezután kivételesen szerencsés módon alakult. Erre emlékeztek most vasárnap a 95 éve 

újra Magyarországhoz tartozó Somoskőújfaluban. Tarnóczi László riportja.  (Megszólalók: 

Lezsák Sándor, Tóth László, Skuczii Nándor) 

 

A temesvár-belvárosi református egyházközségben hatodik éve házasságot megáldó 

istentisztelettel zárják a házasság hetét. Vasárnap Demeter Sándor igehirdetése után az 

agárdi Gödör István és felesége, Zita osztotta meg a résztvevőkkel gondolatait, a házassággal 

kapcsolatos tapasztalatait, majd mintegy 30, az idén kerek évfordulót ünneplő házaspár 

vehetett át emléklapot. Lehőcz László riportja. 

 

 

 

 


