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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
Még nem azonosította a rendőrség a Nagyváradon magyarzászló-égetéssel 
próbálkozó nőt 
2019. január 3. – Krónika 

A rendőrségnek még nem sikerült azonosítania azt a fiatal nőt, aki szombatról vasárnapra 

virradó éjszaka megpróbálta felgyújtani a Bihar megyei RMDSZ irodájának bejárata fölé 

kihelyezett magyar zászlót. Alina Dinu, a Bihar megyei rendőr-főkapitányság szóvivője 

csütörtökre ígért tájékoztatást a Krónikának a nyomozás fejleményeiről, ám végül csak annyit 

közölt, hogy az elkövetőt még nem sikerült azonosítani, ám a nagyváradi rendőrök folytatják 

a nyomozást, dolgoznak az ügyön. 

 

Nincs meg: nemzetközi körözést adtak ki Olosz Gergely volt RMDSZ-es szenátor 
ellen 
2019. január 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, Bihari Napló, 

szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Nemzetközi körözést adott ki a román rendőrség Olosz Gergely, az RMDSZ volt szenátora 

ellen, akit három év letöltendő szabadságvesztésre ítéltek korrupcióért – közölte az Agerpres 

hírügynökséggel csütörtökön Nicoleta Tolvaj Marin, a Kovászna megyei rendőrfelügyelőség 

szóvivője. A legfelsőbb bíróság december 20-án hozta meg ítéletét, Olosz Gergely azonban 

nem jelentkezett büntetése végrehajtására, és a rendőrségnek sem sikerült előállítania. Az óév 

utolsó napjaiban országos elfogató parancsot adtak ki a nevére, és személyi adatait elküldték 

Románia valamennyi határátkelőjére. Miután ez nem vezetett eredményre, most már 

nemzetközi körözést adtak ki ellene – magyarázta a szóvivő.  

 

Ismét teltházas koncertet adott a Papp László Budapest Sportarénában Mága 
Zoltán 
2019. január 3. – MTI, hirado.hu, haon.hu   

Ismét teltházas újévi koncertet adott kedden a Papp László Budapest Sportarénában Mága 

Zoltán hegedűművész. Az "Ami magyar, az magyar!" mottóval megrendezett budapesti újévi 

koncerten a hegedűművész a nemzet színészeivel, Kossuth-díjas művészekkel, népszerű 

popsztárokkal lépett fel a mintegy 13 ezres közönség előtt. A világ magyarságának ajánlott 

koncert gáladíját Törőcsik Mari kétszeres Kossuth-díjas, Nemzet Színésze címmel kitüntetett 

színművész és Shlomo Mintz hegedűművész nyerte el - közölték az MTI-vel csütörtökön a 

szervezők. Mága Zoltán az ünnepi gálakoncerten bejelentette, hogy olyan nemzetközi szintű 

iskolát kíván alapítani, ahol a Kárpát-medencéből tehetséges tanulók magas szinten 

sajátíthatják el a tudást, a zeneismeretet. 
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https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-nem-azonositotta-a-rendorseg-a-nagyvaradon-magyarzaszlo-egetessel-probalkozo-not
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/meg-nem-azonositotta-a-rendorseg-a-nagyvaradon-magyarzaszlo-egetessel-probalkozo-not
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nemzetkozi-korozest-adott-ki-a-roman-rendorseg-olosz-gergely-volt-rmdsz-es-szenator-ellen
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/nemzetkozi-korozest-adott-ki-a-roman-rendorseg-olosz-gergely-volt-rmdsz-es-szenator-ellen
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2019/01/03/ismet-telthazas-ujevi-koncertet-adott-maga-zoltan
https://www.hirado.hu/kultura-eletmod/cikk/2019/01/03/ismet-telthazas-ujevi-koncertet-adott-maga-zoltan
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Kelemen Hunor megszerezte a Bihar megyei RMDSZ támogatását  
2019. január 3. – maszol.ro, Erdély Ma, transindex.ro 

Az RMDSZ Bihar Megyei Állandó Tanácsa csütörtökön úgy döntött, hogy Kelemen Hunort 

támogatja a februári tisztújító kongresszuson a szövetségi elnöki székért folyó szavazás 

alkalmával. „A Bihar megyei RMDSZ-szervezet a megkezdett munka folytatására szavaz, 

amikor arról döntöttünk, hogy Kelemen Hunort, a Szövetség jelenlegi elnökét támogatjuk 

abban, hogy a februári kongresszuson újabb mandátummal ruházza föl a tisztújító grémium. 

A közösen meghatározott céljaink egyértelműek és világosak, elindultunk egy úton, amely az 

európai értékek szellemiségében egyértelműen a céljaink felé vezet, és ezen együtt kell 

végighaladnunk” – mondta Cseke Attila, a Bihar megyei RMDSZ elnöke a Megyei Állandó 

Tanács (MÁT) január 3-ai ülését követően.  

 

Új ötletek Tanasă tarsolyában: 2019-ben már nemcsak zászlólevételért, hanem 
kitűzésért is harcol 
2019. január 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Beperelte Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármestert a Dan Tanasă vezette Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC), amiért nem tűzte ki a román zászlót a városháza 

tornyára. A perről Dan Tanasă az elmúlt év utolsó napján számolt be a blogján, ahol azzal 

magyarázza a per kezdeményezését, hogy a polgármester „tüntetően és ismételt módon” 

visszautasította a három évvel ezelőtt eltávolított zászlót visszahelyezését. Abban bízik, hogy 

az igazságszolgáltatás kényszeríti majd az elöljárót, „tartsa tiszteletben a román nemzeti 

szimbólumokat és a magyar megszállás alól a várost felszabadító román hősök emlékét”. 

 

Közös termelést és értékesítést terveznek Máramarosban 
2019. január 4. – Krónika 

A tavaly decemberben a budapesti agrárminisztérium támogatásával Erdély-szerte beindult 

falugazdász-hálózat legnagyobb nyertese a szórványmagyarság – jelentette ki a Krónikának 

Várkola Tibor, a Hosszúmezői Agráregyesület vezetője. Az egyetlen magyar többségű 

Máramaros megyei község gazdaszervezetének vezetője a nemrég alkalmazott falugazdásszal 

közösen szeretne megoldást találni a vidék magyar gazdáinak legégetőbb gondjaira. 

 

Együttműködés a besztercebányai megyei és a nógrádi önkormányzat között 
2019. január 3. – bumm.sk, Ma7.sk, Felvidék Ma 

Idén az Ipoly két hídjának újjáépítése is megkezdődhet, január közepén pedig 

besztercebányai támogatással síbusz indul Salgótarjánból négy közép-szlovákiai sípályára. A 

közlekedés fejlesztése mindkét régió számára létkérdés - közölte a két szomszédos megyei 

önkormányzatnak, a besztercebányainak és a nógrádinak az elnöke közös sajtótájékoztatón 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/106343-kelemen-hunor-megszerezte-a-bihar-megyei-rmdsz-tamogatasat
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-otletek-tanas-tarsolyaban-2019-ben-mar-nemcsak-zaszlolevetelert-hanem-kituzesert-is-harcol
https://szekelyhon.ro/aktualis/uj-otletek-tanas-tarsolyaban-2019-ben-mar-nemcsak-zaszlolevetelert-hanem-kituzesert-is-harcol
https://www.bumm.sk/regio/2019/01/03/egyuttmukodes-a-besztercebanyai-megyei-es-a-nogradi-onkormanyzat-kozott
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csütörtökön, mielőtt együttműködési megállapodást írtak alá. Ján Lunter, a szlovákiai 

Besztercebányai Megyei Önkormányzat elnöke elmondta, hogy a szomszédos magyar  

 

Bugár szerint elképzelhetetlen, hogy a koalíció közös elnökjelöltje legyen 
2019. január 3. – bumm.sk, Új Szó, Körkép 

Bugár Béla, a Híd elnöke nem tudja elképzelni, hogy a koalíciós pártok közös elnökjelöltje 

lehetne. Szerinte a Smer nem engedhetné meg, hogy ne állítson saját jelöltet a választásokon. 

Bugár Béla, a Híd elnöke nem tudja elképzelni, hogy a koalíciós pártok közös elnökjelöltje 

lehetne. A Smer és az SNS egyelőre nem nevezte meg az elnökjelöltjét a jövő évi 

köztársaságielnök-választásokra. A Híd néhány hónappal ezelőtt kifejezte érdeklődését az 

iránt, hogy közös elnökjelöltet állítsanak, a partnereknél azonban nem járt sikerrel az ötlet. 

"Beszéltünk arról, hogy akadhat egy ilyen lehetőség, azonban nem egyeztünk meg, szóval 

mindegyik márt saját jelöltet állít" - mondta. Hozzáfűzte: nem tudja elképzelni, hogy a Smer 

saját jelölt nélkül maradjon. "El tudják képzelni, hogy a legerősebb parlamenti párt nem állít 

saját jelöltet? Én nem. Ezt nem engedhetik meg" - mondta. 

 

Beruházások és fejlesztések 
2018. január 3. – Magyar Szó 

A Vajdasági Magyar Szövetség körzeti szervezete évértékelő ülést tartott a 2018. évre 

vonatkozóan. Pelt Ilona, a VMSZ körzeti szervezetének elnöke lapunknak nyilatkozva 

elmondta, 2018-ban több szinten zajlott választás, amelyeken a nyugat-bácskai szervezet jól 

teljesített. Kiemelte, ami a két helyi közösségi választást illeti, Bezdánban megőrizték a 

hatalmi pozíciót, míg Gomboson, a nehézségek ellenére közösségileg megerősödve kerültek ki 

a választásokból. 

 

A nemzeti hősre emlékeztek 
2018. január 3. – Kárpáti Igaz Szó 

Január elsején volt Petőfi Sándor születésének 196. évfordulója. A magyar költészet egyik 

legismertebb és legkiemelkedőbb alakjának ungvári és beregszászi emlékművét is 

megkoszorúzták. megyeszékhelyen Magyarország Ungvári Főkonzulátusa és a Magyar 

Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége képviselői hajtottak fejet. A külképviselet nevében Kuti 

László első beosztott konzul és munkatársai helyezték el az emlékezés koszorúit. A MÉKK 

részéről jelen volt Dupka György, akit elkísért Meskó János történész, a sztálinizmus 

áldozatai kárpátaljai emlékmúzeumának igazgatója és Lézu Volodimir építész, a Petőfi-szobor 

talapzatának tervezője. A megemlékezés után felkeresték az emlékmúzeumot is. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2019/01/03/bugar-szerint-elkepzelhetetlen-hogy-a-koalicios-kozos-elnokjeloltje-legyen
https://www.magyarszo.rs/hu/3875/vajdasag/195271/Beruh%C3%A1z%C3%A1sok-%C3%A9s-fejleszt%C3%A9sek.htm
https://kiszo.net/2019/01/03/a-nemzeti-hosre-emlekeztek/
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Nem visszamenőleg akarok dolgozni, hanem új lappal indulni 
2018. január 3. – Népújság 

Lendva Községnek 16 év után új polgármestere van Magyar Janez vállalkozó személyében. 

December 17-én, a községi tanács megalakulásával lépett hivatalba és kezdte meg munkáját. 

Az első munkanapok után úgy látja, sürgős feladat a számviteli és a területrendezési részleg 

megerősítése. De mindenhol, ahol szükséges lesz, változásokat vezet be, mondja, és aktív 

marad a nemzetiségi politikában is. 

 
Nálunk is elindult a falugazdász program  
2018. január 3. – Népújság 

falugazda0119Már a múlt év elején bejelentették, majd az év végén a Muravidéken is elindult 

a gyakorlatban a falugazdász program, amely által a muravidéki magyar gazdák kiegészítő 

szakmai támogatásban részesülnek, ezáltal pedig könnyebben és biztosabban tárulnak eléjük 

a magyarországi források. A Muravidéken Farics Dorisz tevékenykedik a területen.         

 

KBMKE: Felsőpulyától Badacsonyig 2018-ban 
2018. január 3. – volksgruppen.orf.at 

Az elmúlt évben is sokat tettek a felsőpulyai magyar hagyományok megőrzéséért a Közép-

Burgenlandi Magyar Kultúregyesület tagjai. A hagyományos programok közül sok egyedülálló 

a városban, a helyi eseményeket pedig szomszédolások, kirándulások egészítik ki. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Kitekintő 

2019. január 3. – Kitekintő 

 

Az ukránok fele legfeljebb ezer hrivnyát, azaz tízezer forintot költött fejenként az újév 

megünneplésére. Ötven százalékuk pedig ennek csupán a felét.  

 

Az újévi malac szerencsét hozhat. Viszont ha nincs beregisztrálva az év első napjaiban, 

komoly szerencsétlenséget és pénzbírságot szabhatnak ki Szlovákiában. 

 

M
u

ra
vi

d
é

k
 

Ő
rv

id
é

k
 

https://nepujsag.net/muravidek/6189-nem-visszamen%C5%91leg-akarok-dolgozni,-hanem-%C3%BAj-lappal-indulni.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6191-n%C3%A1lunk-is-elindult-a-falugazd%C3%A1sz-program%20.html
https://nepujsag.net/nemzetiseg/6191-n%C3%A1lunk-is-elindult-a-falugazd%C3%A1sz-program%20.html
https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2956767/
https://www.echotv.hu/videok/2019/01/03/kitekinto/7140
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Készül Székelyföld gasztrotérképe, illetve a hozzá tartozó weboldal. A kiadvány életrehívója 

Székelyföld legismertebb gasztrobloggere, Sándor Barna.  

 

Ha hóbiztos hegyekre, síelésre vagy éppen szánazásra vágyunk, remek feltöltődést nyújthat 

Székelyföld is. A legkeletibb végeken, a Gyimesekben hagyományos csángó parasztházak, 

házias ételek, szívélyes vendéglátás fogadja a látogatókat.  

 

Határok nélkül 

2019. január 3. – Kossuth Rádió 

 

Nehéz évet zártak a székelyföldi önkormányzatok és - az idei évet is elfogadott költségvetés 

nélkül kezdi Románia, - azért mégis reménykedneka városvezetők. A jövőképünket kell 

elsősorban átgondolni - mondta Ráduly Róbert Kálmán csíkszeredai polgármestere, akivel 

Oláh-Gál Elvira beszélgetett gondokról és reményekről. 

 

A magyar kormány Kárpát-medencei óvodafejlesztési programjában Erdélyben 54 új óvoda 

és bölcsőde épül, valamint 2019 végéig felújítanak további 50 óvodát. Az új intézmények 

többsége szórványrégiókban és a nagyvárosi szórványközösségekben létesül, ahol a magyar 

bölcsődei és óvodai csoportoknak meghatározó szerepük lehet az anyanyelv és az identitás 

megőrzésében, a nyelvi-kulturális asszimiláció megfékezésében. A program jelentőségéről 

beszélt Horváth Anna, az RMDSZ önkormányzatokért felelős ügyvezető alelnöke 

munkatársunknak, Erdei Edit Zsuzsánnának. 

 

További egy évvel meghosszabbították a gyűjtést IV. Béla király besztercebányai szobrára. Az 

uralkodó 1255-ben emelte szabad királyi városi rangra Besztercebányát, ennek emlékére 

javasolta Stanislav Micev (ejtsd Sztanyiszlav Micsev) történész, hogy a város emeljen szobrot 

jótevőjének.  

 

A szellemi honvédelem aktuálisabb mint valaha, hiszen a globalizálódó világban minden 

üldözendőnek számít, ami egyedi –mondta a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős 

államtitkára azon a budapesti ünnepségen, amelyen átadták a Civil Összefogás Fórum – Civil 

Összefogás Közhasznú Alapítvány Szellemi Honvédő Díjait. A díjazottak között volt – első 

határon túliként Bodó Barna, a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetsége és a temesvári 

Szórvány Alapítvány elnöke. Lehőcz László először a fogalom körülírására kérte Bodó Barnát. 

 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-01-03_18-02-00&enddate=2019-01-03_18-40-00&ch=mr1
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Egyre fogyatkozik az Ausztriában élő őshonos magyarság, így aztán az osztrák fővárosban 

megjelenő Bécsi Napló olvasótábora is. A szerkesztőség azonban nem adja fel: nyitottak 

egyrészt a nyugati diaszpóra felé, másrészt pedig a Kárpát-medencében kisebbségi létben élő 

magyarság felé is. Minden külhoni területről vannak tudósítóik, s minden lapszámban 

foglalkoznak az összes régió magyarságának az életével. Deák Ernő főszerkesztővel Németh 

Ernő beszélgetett. 

 

Az Óév-búcsúztatóján hagyományőrző huszárokat tüntetett ki az RMDSZ csíki területi 

szervezete. A Csíkszéki Mátyás Huszáregyesület a Csíkszékért Díjat a huszárság tradíciójának 

ápolásával érdemelte ki. Jelenlétük ma már elmaradhatatlan egy-egy jelentős székelyföldi 

ünnepségen. Oláh-Gál Elvira összeállítása. 

 


