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Nyomtatott és online sajtó 
 

Szili: Romániának példát kellene mutatnia a kisebbségek sorsát illetően 
2019. január 23. – MTI, Lokál, Magyar Idők, Magyar Hírlap, maszol.ro, Demokrata, 

Erdély.ma 

Példát kellene mutatnia az őshonos kisebbségek sorsát illetően Romániának az EU soros 

elnökeként – jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki megbízott az M1 aktuális csatornán 

szerdán. Hozzátette: az erdélyi magyar kisebbségek ügyében minden negyedévben 

egyeztettek a helyi magyar politikai és civil szervezetekkel Kolozsváron. 2018 elején 

autonómianyilatkozatot írtak alá az erdélyi magyar pártok, a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség, a Magyar Polgári Párt ás az Erdélyi Magyar Néppárt. Ebben rögzítették, hogy a 

tömbben élő magyarság számára területi autonómiát, a többi számára kulturális autonómiát 

kell biztosítani – fejtette ki Szili Katalin. Elmondta: a dokumentumban szerepelt a kisebbségi 

és az oktatási törvény ügye is. Ezekben a kérdésekben Romániának - az EU soros elnökeként - 

nemcsak gesztusokat, hanem száz év távlatából konkrét lépéseket is tennie kell - hangsúlyozta 

Szili Katalin. 

 

Százharmincöt évet kellett várni az egyház által engedélyezett magyar misére 
Csángóföldön 
2019. január 23. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Engedélyezte a jászvásári római katolikus püspökség, hogy havi egy magyar misét tartsanak 

Bákóban – közölte szerdai számában a Ziarul de Bacău helyi napilap. A híradás szerint a Bákó 

főtere szomszédságában levő Szent Miklós plébániatemplomban minden hónap utolsó 

vasárnapján tartanak magyar misét, melynek tartására Felix Mariut forrófalvi (Faraoani) és 

Andrei Varga bogdánfalvi (Valea Seaca) plébánost kérték fel. Amint Nyisztor Tinka, a 

Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) vallási ügyekért felelős vezetője az MTI-nek 

elmondta: a Jászvásári Püspökség 1884 óta íródó történetében először lehet majd tartani az 

egyházmegye területén, annak vezetése által elrendelt rendszeres magyar nyelvű miséket.  A 

moldvai csángók magyar misézésre vonatkozó kéréseit mindeddig elutasította az 

egyházmegyét 1990 óta vezető Petru Gherghel jászvásári püspök. A püspök korábban 

kijelentette: csak akkor engedélyezi a magyar misét, ha megbizonyosodik róla, hogy a hívek 

legkevesebb két százaléka nem érti a román nyelvet. 

 

Rákóczi Szövetség: idén is lesz diákutaztatási program március 15-e alkalmából 
2019. január 24. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Origo, Erdély.ma, Ma7.sk,  

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából idén is meghirdeti utaztatási programját Kárpát-

medencei középiskolásoknak a Rákóczi Szövetség. A felhívásra február 18-ig lehet jelentkezni. 

A szövetségnek az MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a program célja, hogy a Kárpát-

medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1848-49-es 

forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több személyes 
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kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A Rákóczi Szövetség által 

meghirdetett pályázatra bármely Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet. Feltétel, hogy az 

utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik 

iskolával a nemzeti ünnephez kapcsolódó közös programot szervezzen.  

A Rákóczi Szövetség - az utazásban részt vevő diákok számától függően - akár 300 ezer forint 

utazási támogatásban is részesítheti a sikeres pályázókat, illetve segít a fogadó iskola 

közvetítésében. 

 

Lezsák Sándor: meg kell újulnia a hungarikummozgalomnak 
2019. január 23. – MTI, Magyar Idők, Webrádió, HírTv, Gondola, Ma7.sk 

A kiteljesedés időszakát követően a hungarikummozgalomnak a következő években meg kell 

újulnia – jelentette ki Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke, a Hungarikum Bizottság tagja 

szerdán az Országházban, a Hungarikumok Klubjának rendezvényén. Lezsák Sándor közölte, 

hogy folytatódnak a megyei és a Kárpát-medencei hungarikumvetélkedők, a versenyeket új 

korcsoportokkal bővítik. Május 23-án a megyei értéktárak vezetői Lakiteleken, szeptember 

21-én pedig a helyi értékek bizottságának képviselői Budapesten találkoznak – tette hozzá. 

Utóbbival egy időben háromnapos rendezvényen mutatkoznak be a hungarikumok a főváros 

közönsége előtt. Lezsák Sándor üdvözölte, hogy a hungarikumok helyet kaptak az egyetemi 

képzésben, ugyanakkor sürgette, hogy az általános és középiskolai oktatásban is 

megjelenjenek. 

 

Elutasította a meghívást az RMDSZ kongresszusára Paul Jürgen Porr, a Romániai 
Német Demokrata Fórum elnöke 
2019. január 23. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Elutasította a meghívást a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) februári 

kongresszusára Paul-Jürgen Porr, a Romániai Német Demokrata Fórum (FDGR) elnöke, 

akinek álláspontját a kisebbségi szervezet a közösségi oldalán hozta nyilvánosságra szerdán. 

Porr az elutasítás indoklásaként közölte: elfogadhatatlannak tartja, hogy az RMDSZ 

támogatja a kormánykoalíció intézkedéseit, amelyek „a korrupcióellenes harc gyengítését 

eredményezik és a román jogállamiságot veszélyeztetik”. Porr 2013 óta elnöke az FDGR-nek, 

amelyet korábban Klaus Johannis államelnök vezetett tizenegy éven keresztül. 

 
Péter Ferenc: 2019 az új vállalások éve a Maros Megyei Tanácsnál  
2019. január 23. – maszol.ro 

Új, nagyszabású fejlesztések indítását tervezi idén a Maros Megyei Tanács, miután tavaly 

sikerült lezárni több olyan nagy beruházást is, amelyeket sok évvel ezelőtt indított el az 

önkormányzat.  Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke szerdán sajtótájékoztatón 

mutatta be az intézmény 2019-es prioritásait.  
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A magyar kultúra napja a Felvidéken 
2019. január 23. – Felvidék Ma 

Kölcsey Ferenc százkilencvenhat éve, 1823. január 22-én tisztázta le nemzeti imánk, a 

Himnusz szövegét. Immár harminc éve a magyar kultúra napjaként ünnepeljük az évfordulót. 

Felvidék-szerte számtalan településen szerveztek ünnepi műsort ez alkalomból. „Nem 

véletlen, hogy értékeink, kincseink közül éppen a nemzeti himnusz születése vált a magyar 

kultúra ünnepévé.  Egyetlen európai nép sem mondhat magáénak olyan himnuszt, mint 

amilyet nekünk hagyott örökül a 33 éves Kölcsey Ferenc. A magyarok Himnusza nem éltet 

királyt, uralkodót vagy más történelmi hőst. Egyedülálló módon ez egy közbenjáró imádság, 

mely évszázadokon át, a szorongatott, kétségbeesett nép imádsága a magyarok megtartó 

Istenéhez.”– mondta el a megnyitóban Berényi Margit. 

 

Államfőjelöltek Szlovákiában 

2019. január 23. – Lacza Tihamér – Figyelő 

Északi szomszédunkban március 16-án tartják az államfőválasztás első fordulóját. Egyelőre 

tizenheten jelentettél be, hogy indulnak a megmérettetésen. A jelölési határidő a hónap végén 

jár le, de mindegyik jelentősebb politikai erőnek van már képviselője vagy támogatottja a 

jelöltek között. A fő kormányerő, az Irány – Szociáldemokrácia (Smer – SD) a múlt héten 

nevezte meg jelöltét, Maroš Šefčovič ot, az Európai Bizottság energiaunióért felelős alelnökét. 

(A cikk teljes terjedelmében a Figyelő 2019. január 24-i számában olvasható) 

 

A partnerségben a fejlődés kulcsa 
2019. január 24. – Magyar Szó 

Ana Brnabić szerb kormányfő tegnapi, zentai látogatása során jelképesen üzembe helyezte 

Zenta új távfűtő művét, meglátogatta a felújított gimnázium épületét, majd munka jellegű 

megbeszélésen vett részt a városházán. A kormányfővel tartott Igor Mirović tartományi 

kormányfő, Pásztor István, a Tartományi Képviselőház elnöke, Aleksandar Antić 

energetikaügyi miniszter és Marko Blagojević, a közpénzből megvalósuló befektetésekért 

felelős iroda vezetője. A vendégeket Czegledi Rudolf Zenta község polgármestere és a város 

elöljárói fogadták. 

 

A Mári-napi szaladás 170. évfordulójára emlékeztek Bácsfekehegyen 
2019. január 23. – Vajdaság MA 

Bojtos Béla tanácselnök emlékeztetett, hogy református testvéreik a háborús 

nincstelenségben is önzetlenül segítettek az elmenekült elődöknek 

A magyar forradalom és szabadságharc tragikus eseményeként tartják számon a délvidéki 

történések közül a Mári-napi szaladásnak nevezett tragikus eseményt, amikor több település 
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magyar lakossága menekülni volt kénytelen. Amikor a magyar haderőt kivonták a térségből, a 

szerbek előrenyomulása és megtorlása elől az akkor feketehegyi magyarok Kunhegyesre és 

Kiskunhalasra, valamint Soltvadkert környékére menekültek. 

 
Újul az iskola 
2019. január 24. – Magyar Szó 

Az elmúlt egy év alatt jelentősen javultak a tanulási föltételek a dél-bánáti Torontálvásárhely 

általános iskolájában. Felújították a tornatermet, bevezették az elektronikus naplót, 

interaktív táblát kaptak. De további infrastrukturális beruházásokra is szükség volna. A 

torontálvásárhelyi iskola 406 tanulójával a dél-bánáti régió legnagyobb kétnyelvű iskolája, 

amelyben 150 magyar ajkú diák tanulhat anyanyelvén. Vidrács Krisztina igazgatónő 

elmondása szerint, naponta követik úgy a hazai, mint az anyaországi pályázatokat, hiszen van 

még tennivaló az iskolaépületen. 

 

Megemlékeztek az újvidéki razzia 77. évfordulójáról 
2019. január 23. – Vajdaság MA,  Magyar Szó 

A Razzia áldozatai sétányon lévő Család szoborcsoportnál elhelyezett koszorúkkal emlékeztek 

meg ma az újvidéki razzia 77. évfordulójáról. A koszorúkat a razzia áldozatainak utódai, 

Újvidék város, a tartományi kormány, a vajdasági parlament, a magyar és az izraeli 

nagykövetség, Újvidék zsidó hitközsége, a Szerbiai Zsidó Hitközségek Szövetsége vezető 

képviselői helyezték el, míg egy folyami hajóról koszorút helyeztek a Duna vizére. 

 
Szabadka: Otthonhoz juthatnak a 90-es évek háborúinak menekültjei 
2019. január 23. – Vajdaság MA 

Harminchét menekült család kapott Szabadkán építőanyagot 9 ezer euró értékben, hogy 

felújítsa házát vagy újat építsen. A családok a 90-es évek háborúi elől menekülve érkeztek az 

észak-bácskai városba a volt jugoszláv tagköztársaságokból. A szerződéseket szerda délelőtt 

írták alá a szabadkai városházán. 

 

Kárpátaljára látogatott a kijevi magyar nagykövet 
2019. január 23. – karpatalja.ma 

Íjgyártó István, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete január 22–

23-án a magyar kultúra napja alkalmából bemutatkozó látogatást tett Kárpátalján. A 

nagykövet kedden, január 22-én a megyei adminisztráció dísztermében találkozott Hennagyij 

Moszkallal, a Kárpátaljai Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetőjével, Mihajlo Rivisszel, 

a Kárpátaljai Megyei Tanács elnökével és Barta Józseffel, a megyei tanács alelnökével. 

 

Felavatták Kölcsey Ferenc miniszobrát Ungváron 
2019. január 23. – karpatalja.ma 

K
á

rp
á

ta
lj

a
 

V
a

jd
a

sá
g

 

https://www.magyarszo.rs/hu/3893/vajdasag/196308/%C3%9Ajul-az-iskola.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23255/Megemlekeztek-az-ujvideki-razzia-77_-evfordulojarol.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/23254/Szabadka-Otthonhoz-juthatnak-a-90-es-evek-haboruinak-menekultjei.html
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/karpataljara-latogatott-a-kijevi-magyar-nagykovet/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kultura/felavattak-kolcsey-ferenc-miniszobrat-ungvaron/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2019. január 24. 
5 

Újabb miniszoborral gazdagodott a megyeszékhely: a magyar kultúra napját méltató 

rendezvénysorozat keretében avatták fel a Himnusz szerzőjét formázó alkotást az Ungvári 

Magyar Ház bejáratánál január 23-án. A Kölcsey-szobrot Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának felkérésére készítette el Kolodko Mihály szobrászművész. „Az 

évfordulókkal kapcsolatos megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy nagyobb figyelmet 

szenteljünk évezredes hagyományainknak, gyökereinknek, nemzeti tudatunk erősítésének, 

felmutassuk és továbbadjuk a múltunkat idéző tárgyi és szellemi értékeinket, hisz tudjuk, 

hogy annak a népnek, nemzetnek nincs jövője, amelyik nem foglalkozik a múltjával.” — 

hangsúlyozta ünnepi beszédében Buhajla József ungvári főkonzul. 

 
Államtitkári elismerésben részesült Orosz Ildikó 
2019. január 23. – karpatalja.ma 

Államtitkári elismerő oklevélben részesült Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai 

Magyar Főiskola rektora január 22-én Budapesten. A magyar kultúra napja alkalmából a 

Hagyományok Házában rendezett eseményen oklevelet vehetett még át Kató Ibolya 

pszichológus, az illyefalvi Keresztyén Ifjúsági és Diakóniai Alapítvány ügyvezetője, az Erdélyi 

Magyar Mentálhigiénés Társaság tiszteletbeli elnöke; Nyerges Attila, az Ismerős Arcok 

énekese; Wischer Johann, a Zentai Magyar Kamaraszínház igazgatója és Török Viola, a 

Spectrum Színház művészeti vezetője. 

 

Beregszászi Értelmiségi Fórum a magyar kultúra napján 
2019. január 23. – karpatalja.ma 

A magyar kultúra napja rendezvénysorozat folytatásaként megrendezték a Beregszászi 

Értelmiségi Fórum 2019-et a beregszászi Európa-Magyar Házban január 22-én. A rendezvény 

során ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet 

(KMMI). Az eseményt a KMMI és a Magyar Értelmiségiek Kárpátaljai Közössége szervezte. 

 

„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyengeség” – A magyar kultúra napja 
Aknaszlatinán 
2019. január 23. – karpatalja.ma 

Kultúránk a túlélés záloga. Képes arra, hogy még a legszélsőségesebb helyzetben, a 

legzordabb időkben is megőrizze az embert, aki ezáltal – teljes emberi minősége, alkotóereje 

és hite birtokában – családja, közössége és nemzete megmaradását és előrelépését 

szolgálhatja 

2019. január 22-én a magyar kultúra napját ünnepeltük Aknaszlatinán. Ez a dátum nem 

tartozik a piros betűs napok közé a naptárban, de számunkra éppen olyan fontos, mint nagy 

nemzeti ünnepeink. 

 

Előzetesben maradnak a KMKSZ-székház robbantói és a szervező 
2019. január 23. – karpatalja.ma 
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Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon pénteken, január 18-án tárgyalták a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza elleni robbantásos merénylet szervezőjének 

ügyét. Emlékeztetőül, az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozói augusztus 8-án 

Dnyipropetrovszk megyében fogták el a 37 éves férfit, aki 2018 márciusától nemzetközi 

körözés alatt állt. Pár nappal később Ungvárra szállították, és azóta előzetes letartóztatásban 

van. Mivel január 22-én lejárt volna az előzetes letartóztatás időtartama, az ügyész kérte 

annak meghosszabbítását. Az elkövetett bűncselekmény jogi kvalifikációja nem engedélyez 

enyhébb óvintézkedést a vádlottal szemben, így sem ő, sem az ügyvédje nem tiltakozott. A 

háromtagú bírói testület helyt adott az ügyész keresetének, így a KMKSZ-székház 

felrobbantásának szervezője újabb két hónapig előzetesben marad. 

 

Népzene-pedagógus képzés indult Kárpátalján 
2019. január 23. – Kárpátalja 

Kárpátaljai népzenészek számára indult népzenei pedagógusképzés január 19-én Péterfalván. 

A program célja, hogy módszertani és gyakorlati tudást adjon a népzenét tanítani vágyók 

számára. A képzés havonta egy alkalommal kerül megrendezésre a Péterfalvai Református 

Líceumban. Magyarországon több évtizedes hagyománya van a népzenészképzésnek, 

melynek eredményeként egyre több felsőfokú végzettséggel rendelkező tanár oktat művészeti 

iskolákban magyar népzenét megfelelő szakmai tudással és módszertannal. Ennek a jó 

gyakorlatnak átadása céljából indította el szakmai képzését a kárpátaljai népzenészek és 

zenetanárok részére a Kárpátalja Kulturális Örökségének és Népi Hagyományainak 

Megőrzéséért Társadalmi Szervezet a Hagyományok Háza Hálózat Kárpátaljai 

Kirendeltségének szakmai partnerségével. 

 

Magyar táncház Kijevben 
2019. január 23. – Kárpátalja 

Január 17-én az ukrán fővárosban a magyar autentikus néptánc elsajátítására hívogatták az 

érdeklődőket. Az ukrán–magyar kulturális viszonyok ápolása érdekében a Kijevi Magyar 

Nagykövetség évente több kulturális rendezvényt szervez. Az újév első kulturális 

programjaként a magyar népi kultúra bemutatása céljából táncházat szerveztek. 

 

A kultúra éltetői 
2019. január 23. – Népújság  

Idén a magyar kultúra napján négy muravidéki kultúrapártoló és kultúraéltető kapott 

kitüntető elismerést, nívódíjat: Bažika Magda sokoldalú kultúraépítő és fáradhatatlan 

egyesület-vezetői munkájáért, Herman László képzőművész a képzőművészeti nevelés terén 

és a ljubljanai magyarok nyelvi megmaradásáért végzett tevékenységéért érdemelte ki a díjat, 

Kovač Tünde a néptánc szerelmeseként számít példamutatónak a fiatal nemzedék körében, 

Koša Klára pedig elődeinek nyomdokaiba lépve vállalt oroszlánrészt Felsőlakos kulturális 
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fejlődésében. A kultúra éltetői nem csak fogyasztják, de ápolják is a reájuk bízott értékeket – 

hangzott el. 

 

A Muravidék 100 éve is multikulturális volt 
2019. január 23. – Népújság  

Pénteken, a párizsi békekonferencia kezdetének évfordulóján, január 18-án került sor a Šiftar 

Alapítvány által kiadott kötet, Uroš Lipušček: A Muravidék az 1919-es párizsi 

békekonferencia forgatagában című monográfia bemutatására a Muraszombati Területi és 

Tanulmányi Könyvtár zsúfolásig megtelt előterében. A köszöntők sorában Milan Kučan 

egykori államelnök ismertette az első világháborút követő békeszerződés szükségességét és a 

benne megfogalmazott törekvéseket, mely a „soha többet ne legyen háború” jelmondatban 

testesült meg. 

 

Megújult a Bánffy Központ 
2019. január 23. – Népújság  

A lendvai Bánffy Központ, a könyvesbolt és a kávézó január 10-től felújított arculattal várja a 

látogatókat. Az ünnepi megnyitót megtisztelte jelenlétével Dejan Prešiček kulturális miniszter 

is, aki ez alkalommal először tett látogatást a nemzetiségileg vegyesen lakott területen. A 

Bánffy Központban felújították a galériahelyiséget, egy tetőrészt, a vakolatot, a faszerkezetet 

az udvaron és a kapuajtót. A könyvesbolt és a kávézó helyiségeit egyesítették, átrendezték. A 

beruházás – mint ünnepi köszöntőjében Soós Mihály, a Magyar Nemzetiségi Művelődési 

Intézet igazgatója hangsúlyozta – összefogással valósult meg, hiszen a szükséges eszközöket a 

szlovén gazdaságfejlesztési és a kulturális minisztérium, a magyar kormány és a muravidéki 

magyar önkormányzat (MMÖNK) biztosította, valamennyivel pedig hozzájárult maga az 

intézet is. 

 

Hasonló problémákkal küzdenek a kisebbségi médiumok   
2019. január 23. – Népújság  

Szlovén Országgyűlés Nemzetiségi Bizottságának második rendszeres ülésén a Szlovén RTV-n 

belül működő nemzetiségi stúdiók, illetve az olasz és a magyar kisebbségi nyomtatott 

sajtójának helyzete, törekvései szerepeltek. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. január 23. – Kossuth Rádió 
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Megnyílt a kassai állandó Márai Sándor Emlékkiállítás. A Magyar Kultúra Napján ünnepélyes 

szalagátvágással nyílt meg az emlékszobát felváltó hiánypótló és a világon egyedülálló tárlat, 

amelynek célja többek között, hogy méltón képviselje a világhírű író, Márai Sándor emlékét 

szülővárosában Kassán. Magyar állami támogatás, a szlovák Kisebbségi Kulturális Alap 

támogatása, intézményi háttérként pedig a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Szlovák Nemzeti 

Múzeum - Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma találkozott a Márai Sándor Emlékkiállítás 

megvalósításában.  

 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott a partiumi Érsemjénben mondott ünnepi beszédet a 

„Jót ‘s jól. Kazinczy Ferenc emlékezete” című film bemutatója előttIonescu Nikolett járt a 

helyszínen. 

 

Hetedik alkalommal adott át Erdélyi Magyar Kortárs Kultúráért Díjakat az RMDSZ 

Kolozsváron, a Magyar Kultúra Napján négy kategóriában: irodalom, képzőművészet, 

előadóművészet és idén először járt elismerés műfordításért. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

 

Magyar kultúra után magyar nyelv! Magyar és ukrán mint idegen nyelvi kurzusok indulnak 

Kárpátalján az ukrán és magyar nemzetiségű lakosok számára megyeszerte a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola felnőttképzési központjának szervezésében. A képzéseket 

a magyar kormány támogatja. Iváncsik Attila összeállítása. 

 

Hazatértek a Kőrösi Csoma Sándor-program azon ösztöndíjasai, akik Latin-Amerika, 

Ausztrália, Új-Zéland, valamint a Dél-afrikai Köztársaság magyar közösségeinél teljesítettek 

szolgálatot. A konferenciáról, amelyen  az ösztöndíjasok beszámoltak a diaszpórában élő 

magyar közösségekben végzett munkájukról, Ternovácz Fanni tudósít.  

 

2018-ban a román közbeszédet az 1918-as román egyesülés centenáriuma, az újkori román 

állam megalapításának 100. évfordulója uralta. Ezzel is összefüggésbe hozható talán, hogy a 

román véleményformálók, a politika és az igazságszolgáltatás részéről több magyarellenes 

megnyilvánulást tapasztalhattunk: gondoljunk csak a volt kormányfő, Mihai Tudose 

akasztással való fenyegetőzésére, a kisebbségi oktatást megszorító intézkedésekre, a 

terrorizmussal vádolt székelyföldi fiatalok koncepciós pereket idéző elítélésére, a közösségi 

javak visszaszolgáltatásának akadályozására. Az RMDSZ Arad megyei parlamenti 

képviselőjét, Faragó Pétert kérte Pataky lehel Zsolt, hogy mindezek tükrében értékelje a 

2018-as évet, de az idei esztendő fontosabb eseményeit is számbavették.  

 


