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Nyomtatott és online sajtó 
 

Súlyos belpolitikai válság és jelentős kormányátalakítás éve volt 2018 
Szlovákiában 
2018. január 2. – MTI, Híradó, karpatalja.ma, Hír.ma 

Egy újságíró-gyilkosság miatti belpolitikai válság és jelentős kormányátalakítás éve volt 2018 

Szlovákiában. Az ország gazdaságilag tovább erősödött, de vezető politikai erői 

meggyengülten vágnak neki 2019-nek, amelyben az európai parlamenti választások mellett 

államfőválasztás is vár az országra. A vihar előtti csend jellemezte az év kezdetét 

Szlovákiában, ahol januárban még alig sejthette bárki, hogy az ország a rendszerváltás utáni 

időszak legintenzívebb belpolitikai válsága elé néz. Februárban ugyanis bombaként robbant a 

hír: családi házában meggyilkolva találtak egy fiatal szlovák tényfeltáró újságírót, Ján 

Kuciakot és barátnőjét. Kuciakot a rendőrség feltételezése szerint munkájával 

összefüggésben, megrendelésre ölték meg. Halála után több médium is közölte utolsó cikkét, 

amelyben a calabriai 'Ndrangheta maffiához közel álló emberek szlovákiai tevékenységével és 

feltételezett kormányközeli kapcsolataikkal foglalkozott. Az újságíró-gyilkosság ügye a cikk 

megjelenése után azonnal politikai színezetet kapott, az országban példátlan szervezettségű 

és nagyságú tüntetések kezdődtek, előbb csak az ügy kivizsgálását követelve, majd 

kormányellenes jelszavakkal. 

 

Illyés Gergely: Éles ellentét van a román kormány és államfő között 
2019. január 2. – Echo TV 

Január elsejétől hat hónapig Románia az Európai Unió soros elnöke. Még akkor is, ha egy 

hete az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker azt mondta: szerinte nem biztos, hogy 

Bukarest megértette, mit is jelent az EU-országok vezetése. Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai 

Kutatóintézet politológusa az ECHO TV Napi aktuális című műsorában úgy fogalmazott: 

Juncker kijelentése mögött azt látom, Brüsszelben nem sokan bíznak abban, hogy a román 

kormány és Klaus Johannis, román államfő képesek lesznek megegyezni. 

 

A magyarok rovására aktivizálódott a román elnök – a szakértő szerint nem 
lehet komolyan venni a román EU-elnökség célkitűzéseit 
2019. január 2. – MTI, Krónika 

A romániai magyar közösség rovására aktivizálta magát Klaus Johannis román elnök – 

mondta Pászkán Zsolt, a Külügyi és Külgazdasági Intézet szakértője az M1 aktuális csatorna 

szerda reggeli műsorában. A magyar közösség elleni támadásból a román kormány is kiveszi 

a részét: az oktatást érintő változások ellen még a temesvári szerb, német tanárok is 

tiltakoztak – tette hozzá a szakértő. 
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https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/01/02/sulyos-belpolitikai-valsag-es-jelentos-kormanyatalakitas-eve-volt-2018-szlovakiaban
https://www.hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2019/01/02/sulyos-belpolitikai-valsag-es-jelentos-kormanyatalakitas-eve-volt-2018-szlovakiaban
https://www.echotv.hu/hirek/2019/01/02/illyes-gergely-eles-ellentet-van-a-roman-kormany-es-allamfo-kozott
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-magyarok-rovasara-aktivizalodott-a-roman-elnok-n-a-szakerto-szerint-nem-lehet-komolyan-venni-a-roman-eu-elnokseg-celkituzeseit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/a-magyarok-rovasara-aktivizalodott-a-roman-elnok-n-a-szakerto-szerint-nem-lehet-komolyan-venni-a-roman-eu-elnokseg-celkituzeseit
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hivatalbol-inditott-nyomozast-a-rendorseg-a-nagyvaradi-magyarzaszlo-egetes-ugyeben
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Hivatalból indított nyomozást a rendőrség a nagyváradi magyarzászló-égetés 
ügyében 
2019. január 2. – Krónika 

Hivatalból indított nyomozás keretében, rongálás gyanújával vizsgálódik a nagyváradi 

rendőrség, miután még szombatról vasárnapra virradóra megpróbálták felgyújtani az 

RMDSZ Fekete Sas Palotában található irodájának bejárata fölé kihelyezett magyar zászlót – 

közölte szerdán a Krónikával Alina Dinu, a Bihar megyei rendőr-főkapitányság szóvivője. 

 
A szórványban is képesek vagyunk magyar jövőt építeni 
2019. január 2. – Nyugati Jelen 

Lozsád, a Szászváros melletti dombokon elhelyezkedő falu akár az elnéptelenedő, elöregedő 

szórványfalvak mintaképének is tekinthető. Az RMDSZ mégis falurevitalizációs programot 

indított el 2016-ban a református egyházzal közösen. A két év tapasztalatáról kérdezték 

Winkler Gyula EP-képviselőt, az RMDSZ Hunyad Megyei Szervezetének az elnökét. 

 

Egyforma a magyar és a román felirat 
2019. január 3. – Krónika 

Már a román nyelvű helységnevekével azonos méretű karaktereken olvashatjuk a magyar 

feliratokat is a 2015-ben felújítva átadott 132-es számú megyei úton Hargita megyében, ám 

mindössze két esztendő alatt több helyen is igencsak megrongálódott útszakaszokon a megyei 

önkormányzat tájékoztatása szerint jogi vita miatt késnek a javítási munkálatok. 

 

Ortodox cél a Székelyföld megjelölése 
2019. január 3. – Krónika 

Nemcsak Maros megye magyar többségű településeit lepték el az út menti ortodox keresztek; 

a bizánci jelképekből kijutott a Székelyföld színmagyar szegleteibe is. Puskás Attila 

vallástörténész szerint bár a keresztény népek a határok megjelölésére állítottak hajdanán 

feszületet, az ortodoxoknál újabban a dominancia hangsúlyozása a cél. A Kovászna, Hargita 

és Maros Megyei Románok Civil Fóruma nem is tagadja, hogy terve megjelölni a térség 

valamennyi olyan helyét, ahol valamikor görögkeleti templom állt. 

 

 

A kisebbségek nyelvhasználatáról kérdezték Bukovszky Lászlót 
2019. január 2. – bumm.sk 

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos a SITA hírügynökségnek elmondta, hogy 1999 

óta hiányzik a folyamatosság a nyelvhasználati lehetőségek kihasználásában. Bukovszky 

kiemelte, hogy a kisebbségi nyelvhasználat fejlesztése, a nemzeti kisebbségek jogaira 

vonatkozó törvények betartása egy hosszútávú feladat, aminek a megoldásához időre van 

szükség. "Hiányzik az állami politikusok részéről a folyamatosság 1999 óta, amikor is a 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hivatalbol-inditott-nyomozast-a-rendorseg-a-nagyvaradi-magyarzaszlo-egetes-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/hivatalbol-inditott-nyomozast-a-rendorseg-a-nagyvaradi-magyarzaszlo-egetes-ugyeben
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/a_szorvanyban_is_kepesek_vagyunk_magyar_jovot_epiteni.php
https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/02/a-kisebbsegek-nyelvhasznalatarol-kerdeztek-bukovszky-laszlot
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nyelvhasználati törvény elfogadásra került. Mióta elfoglaltam kormánybiztosi helyemet 

igyekszek koncepciót és szakszerűséget bevezetni a rendszerbe. Bár nem volt egyszerű de 

sikerült erősítenem a nyelvek intézményi használatát" - vázolta törekvéseit és eredményeit a 

kormánybiztos. 

 

A Rákóczi Szövetség balogvölgyi szervezete is csatlakozik a II. Rákóczi Ferenc-
emlékévhez 
2019. január 2. – Felvidék Ma 

Idén lesz 315 éve annak, hogy II. Rákóczi Ferencet 1704. július 6-án Gyulafehérváron erdélyi 

fejedelemmé választották. Ehhez az évfordulóhoz kapcsolódva kezdődnek majd az emlékév 

eseményei, amelyek egészen 2020. szeptember 17-ig, Rákóczi egész Magyarország vezérlő 

fejedelmévé választásának 315. évfordulójáig tartanak. Rákóczi nemzeti hőssé vált, emlékét 

ma is a Kárpát-medence szinte minden településén őrzik. Gömörben, illetve a Balogvölgyben 

ugyan kevés konkrét emlékhely létezik, de a 2002 óta működő Rákóczi Szövetség helyi 

szervezete igyekszik ezen a tájon is a nagyságos fejedelem hírnevét öregbíteni, hős tetteire 

emlékeztetni. A Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete évzáró taggyűlésén 

határozott arról, hogy csatlakozik az emlékévhez. 

 

 

Hajnal Jenő: Egy életképes közösség tudja itthonmaradásra, illetve a 
visszatérésre ösztönözni tagjait 
2018. január 2. – Vajdaság MA 

“Egy életképes közösségre van szükségünk, olyanra, amely az itthonmaradásra, illetve a 

visszatérésre ösztönzi eltávozott tagjait”, nyilatkozta Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács 

elnöke az Újvidéki Rádió Hangadó szerda című műsorában.     

 

Újvidék Európa Ifjúsági Fővárosa az elkövetkező 365 napban 
2018. január 1. – Vajdaság MA 

Újvidék Európa Ifjúsági Fővárosa 2019-ben, vagyis az elkövetkező 365 napban a tartományi 

székvárosnak lehetősége lesz többet szentelni a fiataloknak, mint a korábbi években. Mindezt 

különféle programokon keresztül valósítják meg, amelyek a kulturális, a politikai, a 

gazdasági, a társadalmi életet mutatják be, valamint ifjúságfejlesztő programokat is 

terveznek. 

 

2018 – Miről szóltak a hírek Kárpátalján? 
2019. január 2. – Kárpáti Igaz Szó 

Az elmúlt hét évtized legnehezebb évén van túl a kárpátaljai magyar közösség, amelyet 

Kárpátalja 1944-es szovjet megszállása óta nem tapasztalt nyomás alá helyezett az ukrán 
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https://felvidek.ma/2019/01/a-rakoczi-szovetseg-balogvolgyi-szervezete-is-csatlakozik-az-ii-rakoczi-ferenc-emlekevhez/
https://felvidek.ma/2019/01/a-rakoczi-szovetseg-balogvolgyi-szervezete-is-csatlakozik-az-ii-rakoczi-ferenc-emlekevhez/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23197/Hajnal-Jeno-Egy-eletkepes-kozosseg-tudja-itthonmaradasra-illetve-a-visszateresre-osztonozni-tagjait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23197/Hajnal-Jeno-Egy-eletkepes-kozosseg-tudja-itthonmaradasra-illetve-a-visszateresre-osztonozni-tagjait.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23195/Ujvidek-Europa-Ifjusagi-Fovarosa-az-elkovetkezo-365-napban.html
https://kiszo.net/2019/01/02/2018-mirol-szoltak-a-hirek-karpataljan/
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államhatalom, mert az országban élő nemzetiségek közül egyedül a kárpátaljai magyarok 

szálltak határozottan szembe a kisebbségi jogok teljes eltörlésére irányuló nacionalista ukrán 

állami politikával – állapítja meg évértékelő elemzésében a magyar távirati iroda. 

 

Délibáb: új táncok és sikerek 2018-ban is 
2018. január 2. – volksgruppen.orf.at 

Új tánctanárokkal és nagy lendülettel vágott neki 2018-nak a Délibáb Bécsi Magyar 

Kultúregyesület. A tagok számára az elmúlt év egyaránt jelentette a magyar néptánc 

továbbadását és az ismerkedést más nációk népművészeivel. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 2. – Kossuth Rádió 

 

Megpróbálták felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ székházára kitűzött magyar zászlót 

Nagyváradon. Az akció kudarcba fulladt, mivel egy fiatalember időben megakadályozta, hogy 

a lobogó lángra kapjon. Az esetről videófelvétel is készült, amelyen egy fiatal nő látható, 

amint székre állva próbálja meggyújtani a magyar zászlót. Az utóbbi négy hónapban, négyszer 

rongálták meg nemzetei lobogónkat. A Bihar megyei RMDSZ vezetői minden alkalommal 

feljelentést tettek a rendőrségen, ám az elkövetőt egyszer sem találták meg. 

 

A Fidesz elnöksége döntött az európai parlamenti választási listáról. A sort Trócsányi László 

igazságügyi miniszter vezeti, a kárpátaljai származású Bocskor Andrea a bejutónak számító 

10. helyen szerepel, ami hatalmas elismerés és siker nem csak Bocskor Andrea, hanem a 

kárpátaljai magyarság számára is.  

 

A Temes megyei RMDSZ-szervezet élére márciusban megválasztott Marossy Zoltán 

sajtótájékoztatóján mutatta be csapatát, amelyben a régi vezetőségi tagok mellett újak is 

helyet kaptak. A jövő év legfontosabb feladatai között a helyi szervezetek felmérése illetve 

megerősítése, az európai parlamenti választás kampányának levezénylése, majd a következő 

évi helyhatósági választások előkészítése szerepel – mondta el Lehőcz Lászlónak Marossy 
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https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2956556/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-02_18-02-00&enddate=2019-01-02_18-40-00&ch=mr1
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Zoltán Temes megyei RMDSZ-elnök, aki minden szakértőt vár a csapatba, aki dolgozni akar a 

magyar közösségért. 

 

A múlt év végén lezárult a délvidéki térség- és gazdaságfejlesztési program első hároméves 

ciklusa, de idén is folytatódik a program. 2018 utolsó napjaiban 33 család képviselője írta alá 

a házvásárlási támogatásokról szóló szerződéseket, illetve 250 kezdő vállalkozó látta el 

kézjegyével a szükséges dokumentumokat. Elsőként néhány nyertes pályázót kérdezett 

Németh Ernő, majd Pásztor Istvánt, a VMSZ elnökét hallják az idei tervekről. 

 

A dél-bánáti Torontálvásárhelyen az írásos emlékekből kiderül, hogy 1799 óta folyik oktatás, 

eleinte az egyház berkeiben foglalkoztak a gyerekekkel, majd néhány évtized után, az 1800-as 

évek közepétől intézményesített formában megkezdődött az oktatói munka. Az épület 

felújítása már nagyon időszerűvé vált. 

 

Petőfi Sándor születésnapja alkalmából az ungvári magyarság megkoszorúzta a költő egész 

alakos szobrát a róla elnevezett téren, a város történelmi központjában. Petőfi Sándor 1847. 

július 11-én, késő este érkezett Ungvárra. Az itt tartózkodását az Úti levelek Kerényi 

Frigyeshez című XII. episztolájában örökítette meg. A költő egész alakos szobrát 1990-ben 

avatták fel azon a téren, ahol egykor megszállt. Az eltelt évtizedek alatt a szobornak 

hányattatott sors jutott: többször öntötték le festékkel, de arra is volt példa, hogy a kardját 

letörték illetve lefűrészelték. 

 

 

 

 


