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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: Rodostót sokkal jobban be kellene kapcsolni a magyar emlékezetbe és a 
magyar turizmusba 
2019. október 30. – MTI, Origo, Magyar Nemzet, Magyar Hírlap, karpatalja.ma, Pannon RTV 

Rodostót sokkal jobban be kellene kapcsolni a magyar emlékezetbe és a magyar turizmusba - 

hangsúlyozta  Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár 

a Török-Magyar Kultúrház rodostói átadó ünnepségén mondott beszédében szerdán. A 

kultúrház a nyugat-törökországi Rodostóban (Tekirdag), a Rákóczi Múzeum mögött található 

Hikmet Cevik utca 11. szám alatt nyílt meg. Az államtitkár a felújított épületnél felidézte, hogy 

a ház annak a Csáky Mihály grófnak volt az otthona, aki II. Rákóczi Ferenc fejedelem egyik 

leghűségesebb generálisaként, a bujdosásba is követte őt, és akit 1738-tól 1757-ben 

bekövetkezett haláláig a rodostói kuruc emigráció vezetőjeként tartanak számon. Potápi 

Árpád János az MTI-nek telefonon elmondta: két évvel ezelőtt járt először Rodostóban, és 

már akkor megérintette, hogy a török emberek és vezetőik mennyire foglalkoznak a kuruc-, 

illetve Rákóczi-hagyománnyal. Kiemelte: Csáky gróf házát a város önkormányzata teljes 

egészében a saját pénzéből újította fel azzal a céllal, hogy mind a magyar, mind a helyi 

turistákat odavonzza. 

 

A külügyminiszter-jelölt a Trianon-centenáriumtól félti a román–magyar 
kapcsolatokat 
2019. október 30. – MTI, hirado.hu, maszol.ro, Bihari Napló 

A jövő évi Trianon-centenáriumtól félti a román–magyar kétoldalú kapcsolatokat Bogdan 

Aurescu román elnöki tanácsos, akit a beiktatásra váró új román kormány külügyminiszteri 

posztjára javasolt Ludovic Orban miniszterelnök-jelölt, a jobbközép Nemzeti Liberális Párt 

(PNL) elnöke. Aurescu a kétkamarás parlament egyesített külügyi szakbizottságában 

lebonyolított szerdai meghallgatása alkalmával fejtette ki álláspontját a román diplomácia 

prioritásairól. Ezek sorában a képviselőház külügyi bizottságát elnöklő Biró Rozália 

Magyarországra vonatkozó kérdésére válaszolva részletezte a kétoldalú kapcsolatokra 

vonatkozó nézeteit, és felidézte az első világháborút lezáró, Magyarország határait kijelölő 

békeszerződést. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselője arra kért 

magyarázatot, miért került az utolsó helyre Magyarország a kormányprogram 

szomszédságpolitikával foglalkozó fejezetében. Aurescu szerint ebben semmilyen 

szándékosság nincs, Magyarország 2002 óta stratégiai partnere Romániának, amellyel 

rendkívül fontos kereskedelmi kapcsolatai vannak. Úgy vélte, ki kell egyensúlyozni a 

Magyarország javára billenő külkereskedelmi mérleget, és sajnálkozva beszélt a befektetések 

terén tapasztalható különbségekről, hozzátéve, hogy ezeket a kérdéseket szabályozni kell. 
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Két erdélyi alapítványt is felterjesztettek Prima Primissima Díjra 
2019. október 30. – MTI, Krónika 

Nyilvánosságra hozták az idei Prima Primissima Díjak tíz kategóriájának három-három 

jelöltjét, köztük a Napsugár Alapítványt és a Téka Alapítványt. A 17 éves elismerés jelöltjeinek 

listáján idén is a magyar tudomány, művészet, kultúra és sport példaértékű teljesítményt 

nyújtó képviselői szerepelnek. A közönség ismét lehetőséget kap a szavazásra, a Prima és a 

Junior Prima jelöltekre is lehet majd voksolni – közölte a díjat finanszírozó OTP Bank az 

MTI-vel kedden. A díj struktúrája idén sem változott: továbbra is tíz kategóriában hirdetnek 

„kiválóságokat”. Minden kategóriában három jelölt (Prima) közül kerül ki a Prima 

Primissima díj nyertese. 

 

Szomszédságpolitika a magyar boldogulás jegyében 
2019. október 31. – Figyelő – Moszkovits János 

Budapesten nincs olyan minisztérium amely ne foglalkozna a határon túli magyarokkal. 

Ügyüket kormányfőhelyettes és külön államtitkárság kiemelten kezeli, a gazdasági 

fejlődésüket támogató legnagyobb programot pedig a Külgazdasági és Külügyminisztérium 

(KKM) koordinálja. Ennek a tárcának van egy miniszteri biztosa is, aki a körülöttünk lévő 

államokkal folytatott párbeszéd sziszifuszi munkájában képviseli őket. Ez utóbbi tisztséget a 

magyar kormány 2015-ben hozta létre, és lapunknak nyilatkozott kereszténydemokrata 

politikusra, kisebbségi szakértőre bízta. 

(Az interjú teljes terjedelemben a Figyelő 2019. október 31-i számában olvasható.) 

 

Kelemen Hunor: a román többségnek meg kell győznie minket arról, hogy nem 
akar beolvasztani 
2019. október 30. – maszol.ro 

"A román többségnek meg kell győznie minket arról, hogy nem akar beolvasztani, meg akarja 

őrizni a multikulturalitással járó gazdagságot, mert ez Romániának többletet jelent, nem 

kiiktatandó tényezőt, nem - ahogy egyik jelölt fejezte ki magát - egy olyan tényezőt, amelyen 

túl kell lépni" – nyilatkozta Kelemen Hunor, az RMDSZ államelnökjelöltje az Agerpres 

hírügynökségnek adott interjúban. A politikus úgy véli, a közvetítői szerepkört is ellátó 

államfő képes egy fedél alá hozni a politikai vezetőket, és fél éven keresztül folytatott vitát 

kezdeményezni a legfontosabb kérdésekről. Az RMDSZ elnöke más európai államok példáját 

említette, amelyek képesek voltak megállapodásra jutni a legégetőbb kérdésekben.  

 

Papp László válasza Ilie Bolojannak: Debrecen nem ijed meg a versenytől 
2019. október 30. – Krónika, hirado.hu, maszol.ro, Erdély Ma 

Kemény hangon reagált Papp László, Debrecen polgármestere Ilie Bolojan nagyváradi 

elöljáró felvetésére, miszerint versengés helyett inkább együttműködést kellene kialakítani a 

két város repülőtere között. A partiumi polgármester szerint egyebek mellett abban 

nyilvánulna meg a „csapatmunka”, hogy bizonyos járatok Debrecenből, mások Nagyváradról 
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indulnának, és nem lennének olyan célállomások, amelyek felé mindkét légikikötőből indul 

járat. „Az elmúlt hetek nagyváradi repülőtérrel kapcsolatos sajtóhírei arra utalnak, hogy a 

váradi repülőtér ügye az ottani politikai küzdelmek középpontjába került. Nem tartom sem 

udvariasnak, sem szerencsésnek, hogy a Debreceni Nemzetközi Repülőteret ebbe a politikai 

küzdelembe kívánják belerángatni. A leghatározottabban visszautasítunk minden olyan 

próbálkozást, amely erre tesz kísérletet és egyben hangsúlyozzuk, hogy a két repülőtér 

üzemeltetője között semmilyen tárgyalás nincs folyamatban” – szögezi le Papp László a 

Krónikához eljuttatott állásfoglalásban. 

 

Egyre kevesebben vannak a románok a székelyföldi falvakban 
2019. október 30. – szekelyhon.ro 

Drámainak nevezte a román népesség fogyását a Kovászna és a Hargita megyei falvakban 

Ioan Lăcătuşu, a Kovászna és Hargita megyei Európai Tanulmányi Központ igazgatója. A 

sepsiszentgyörgyi ortodox katedrálisban működő Román Spiritualitás Múzeumában a 

napokban nyitottak meg egy kiállítást, ahol a Kovászna megyei falvakat mutatták be, az ott 

élő románok népviseletét, népi mesterségeit és hagyományait. 

 

Mit nem tanítanak meg nekünk az ’56-os forradalomról az iskolában? 
2019. október 30. – Krónika 

Két szóban el lehetne mondani, mit írnak a romániai tankönyvek az 1956-os magyar 

forradalomról: szinte semmit. A szakemberek szerint épp ezért lenne fontos az élő 

történelemóra, az, hogy meghívják az iskolákba a szemtanúkat, hiszen hamarosan már nem 

lesznek közöttünk. Ráadásul a megosztott személyes élmények a diákságot is jobban 

megérintik, mint a száraz tankönyvszövegek. 

 

Diákokkal találkozott Kelemen Hunor Csíkszeredában  
2019. október 30. – maszol.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem hallgatóival és oktatóival, valamint a Márton 

Áron Tanulmányi Központ bentlakó diákjaival, nevelőivel találkozott szerdán délután 

Kelemen Hunor, az RMDSZ államfőjelöltje.  

 

Középiskolások gazdasági és pénzügyi ismereteit gazdagítják 
2019. október 30. – szekelyhon.ro 

Erdélyi középiskolás csapatok jelentkezését várják a nyolcadik Pénzidomár vetélkedőre, 

amelynek révén a gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése mellett értékes nyereményekkel 

gazdagodhatnak a nyertes csapatok. Idéntől a döntőbe jutott középiskolákat is jutalmazni 

fogják a szervezők. Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője a 

vetélkedő kapcsán úgy fogalmazott, azért tartják fontosnak támogatni a Pénzidomárt, mert 

segíteni szeretnék a fiatalokat, hogy tudatos vásárlókká és sikeres vállalkozókká váljanak. Ez a 

vetélkedő elindíthat fiatalokat abba az irányba, hogy tudatosan vállalkozzanak, hogy képezzék 

magukat és sikeresek legyenek ezen a pályán – fogalmazott a főkonzul. 
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Vásárhelyi iskolaügy: nem sürgetik a pert 
2019. október 31. – Krónika 

Eljárásjogi hiba történt, ezért kell megismételni a tárgyalás egy részét – mondta a 

Székelyhonnak Gogolák Csongor ügyvéd, aki a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Római 

Katolikus Gimnáziumot képviseli abban a perben, amelyet román nacionalista szervezetek 

indítottak a tanintézet törvénytelennek vélt tavalyi létrehozása miatt. 

 

Az áldozati kormány és a magyarság 
2019. október 31. – Makkay József – Krónika 

Makkay József szerint „adott a kérdés: jól tette-e az RMDSZ, hogy egy halovány és 

semmitmondó „paktumért” cserében vállalja az új kormány beiktatásához szükséges 

támogatást? Decemberben a Magyar Polgári Párttal (MPP) egyesülni akaró Erdélyi Magyar 

Néppárt (EMNP) elnöke szerint a közös magyar ellenzék elutasítja az RMDSZ egyoldalú 

döntését, amivel „az átmeneti és a hatalomgyakorlásban erősen korlátozott román 

kormánynak ezúttal is biankó csekket állít ki”. A mai törvényhozói erőviszonyokból 

kikövetkeztethető, hogy amennyiben az RMDSZ szavazataival nem támogatná a 

parlamentben az új kabinet létrehozását, nem alakulhatna új kormány, így a PSD-nek több 

hónapos ügyvezetői kormányzása után előrehozott választásokkal lehetne pontot tenni a 

romániai politikai válságra”. 

 

Süllyedő hajó: Gál Gábor és Peter Kresák is otthagyja a Most-Hidat 
2019. október 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Katarína Cséfalvayová és Martin Fedor távozása után újabb embereket veszít a Most-Híd. 

Peter Kresák parlamenti képviselő bejelentette, távozik a párt frakciójából. Kresák a pártnak 

nem volt tagja, csak a parlamenti klubjának. A volt alkotmánybíró azonban valószínűleg nem 

sokáig marad pártmez nélkül, azt rebesgetik ugyanis, hogy Drucker Jó Választás pártja felé 

kacsingat. Ugyanebbe a pártba lépett be a Bugárékat faképnél hagyó Katarína Cséfalvayová és 

Martin Fedor is. Azzal kapcsolatban, hogy belép-e Drucker pártjába, Kresák nem kívánt 

nyilatkozni, csak annyit mondott, ha majd aktuális lesz, a média is tudomást szerez róla. 

Távozása indokaként Kresák azt jelölte meg, nem tetszik neki, hogy a Most-Híd további 

kisebbségi pártokkal szövetkezne a választások előtt. 

 

Ilyen volt a 9. Önkormányzati Szabadegyetem 
2019. október 30. – Ma7.sk 

A Pro Civis Polgári Társulás kilencedik alkalommal rendezte meg az Önkormányzati 

Szabadegyetemet Nagymegyeren. A ma7 stábja ott volt a konferencián. Ahogy minden évben, 

a szervezők idén is tartalmas és hasznos előadásokkal, a lényegre koncentráló 

tanácskozásokkal várták Felvidék magyarlakta vidékén tevékenykedő településvezetőket és 

önkormányzati képviselőket. A rendezvény díszvendége volt Potápi Árpád János, a magyar 

kormány nemzetpolitikáért felelős államtitkára, illetve Szili Katalin miniszterelnöki 
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megbízott. A Pro Civis szabadegyeteme az egyetlen olyan kezdeményezés, amely a 

magyarlakta falvak és városok vezetőit, polgármestereit és önkormányzati képviselőit szólítja 

meg azzal a céllal, hogy közösen találjanak megoldást közösségünk legégetőbb problémáira. 

 

Elkezdődött a Falusi hagyományok hete Gömörben 
2019. október 30. – Ma7.sk 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Rimaszombati Regionális 

Pedagógiai Központja a Nagyrőcei Területi Választmánnyal közösen négy helyszínen szervezi 

meg a Falusi hagyományok hete című programsorozatot. A cél a helyi értékek, hagyományok 

felfedezése és megőrzése a kisrégió magyar tannyelvű alapiskoláiban. A programsorozat első 

napja a dereski iskolában kezdődött. „Valójában ez a Hagyományok hete elnevezés úgy és 

olyan céllal indult, hogy ez nem egy verseny, hanem egy fesztivál, amely azoknak a 

gyerekeknek is lehetőséget ad a kibontakozásra, akik valójában egy versenyben esetleg nem 

tudnának részt venni” – közölte Korda Edit, a dereski iskola igazgatónője, aki egyben az 

SZMPSZ Nagyrőcei Területi Választmányának elnöke is. Elárulta, hogy a nyitórendezvényen 

13 iskola vett részt Dereskben. A létszám előre meghatározott, vagyis egy iskolát három 

gyerek képviselhet. 

 

II. Rákóczi Ferenc emlékének szentelt konferencia Kassán 
2019. október 30. – Felvidék Ma 

II. Rákóczi Ferenc fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából a magyar 

parlament az idei évet II. Rákóczi Ferenc-emlékévvé nyilvánította. Emellett a nagyságos 

fejedelem újratemetésének 113. évfordulója adott alkalmat a konferencia megszervezésére. „A 

Kassai Polgári Klub évente megemlékezik erről az eseményről, most a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemhez kapcsolódva valósítottuk meg tervünket. Sok-sok programban gazdag 

két napot töltöttek a PPKE tanárai, diákjai Kassán” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak a klub 

elnöke, Palencárné Csáji Ildikó. Mint arról korábban beszámoltunk, vasárnap a 

Nosztalgiavonat robogott be Kassára, a látogatók egy része már azzal megérkezett, hogy a 

legméltóbb helyen emlékezzenek meg a nagyságos fejedelemről. Hétfőn, október 28-án a 

történelmi városháza adott helyet a II. Rákóczi Ferenc emlékének szentelt, tartalmilag három 

témára épülő konferenciának. 

 

Megemlékezések Újvidéken, Temerinben és Tiszaistvánfalván 
2019. október 30. – Vajdaság MA 

Megemlékezések Újvidéken, Temerinben és Tiszaistvánfalván - A cikkhez tartozó kép 

Az újvidéki Futaki úti temetőben mindenszentek napján, pénteken, november 1-jén 14 órakor 

megemlékezést tartanak az ártatlanul kivégzettek tiszteletére. Beszédet mond Vicsek 

Annamária (VMSZ), Szmieskó Zoltán (MEP) és Matuska Márton (VMDP). Temerinben, 

ugyanazon a napon, vagyis pénteken, november 1-jén 16 órakor a Nyugati temetőben 

emlékeznek. Beszédet mond Csorba Béla (VMDP), valamint a VMSZ küldöttségének vezetője. 
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Felavatták az Újvidéki Színház felújított nagytermét 
2019. október 30. – Pannon RTV 

Az Újvidéki Színház magyar színház, az is volt és az is marad, de ugyanakkor nyitott minden 

nemzet alkotói és közönsége előtt is – mondta kedden Venczel Valentin, az intézmény 

igazgatója. A színház épületében idén komoly renoválások folynak. Nemrég fejeződött be a 

színház nagytermének teljes felújítása. Ezt tegnap este ünnepélyes keretek között avatták fel 

és adták át rendeltetésének. Az Újvidéki Színház nagytermének felújítása júniusban 

kezdődött. 

 

Az MTVA Kárpát-medencei tudósítói Szabadkán 
2019. október 30. – Pannon RTV  

A magyar közmédia idei tudósító találkozójának a szabadkai Magyar Médiaház adott otthont. 

Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója is részt vett a szakmai tanácskozáson. Mintegy 50 

külhoni munkatárs vett részt az idei tudósító találkozón az egész Kárpát-medencéből. 

Erdélyből, Kárpátaljáról, Felvidékről és Szlovéniából is jöttek vendégek. Papp Dániel, az 

MTVA vezérigazgatója kiemelte: „Példaértékű az a munka, amit a szabadkai kollégák 

végeznek. Úgy gondolom, számos olyan esemény történt, számos olyan helyzettel 

szembesültünk, amiben ők vitték a munka dandárját, és amire azt mondom, hogy az egész 

magyarság büszke lehet, hiszen nélkülük nem kaphattuk volna meg azokat a híreket, amikre 

szükségünk volt.” 

 

Kárpátalja ezer arca New Yorkban 
2019. október 30. – Kárpátalja  

A New York-i és wallingfordi magyarok 1956-os megemlékező ünnepségén a kárpátaljai 

magyarság színes világa mutatkozott be. Az esemény során kerekasztal-beszélgetéssel, 

fotókiállítással és népzenei koncerttel mutatták be a kárpátaljai magyarság értékeit, múltját 

és jelenét, valamint a jelenlegi kisebbségi küzdelmeket, a kárpátaljai magyarságnak a 

létjogosultságáért vívott harcát. 

 

Ungvárra érkezett Róth Miksa Megszínesített napfénye 
2019. október 30. – Kárpátalja  

Október 30-án, szerdán Ungváron, a Boksay József Kárpátaljai Megyei Szépművészeti 

Múzeumban Megszínesített napfény címmel megnyílt a XX. század legnagyobb magyar 

üvegfestőjének és mozaikművészének kiállítása. Róth Miksa a XIX–XX. század fordulóján 

megújuló magyar ólombetétes üvegablak és mozaik művészet legismertebb és 

legtermékenyebb magyar műhelyének alapítója és vezetője volt. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/felavattak-az-ujvideki-szinhaz-felujitott-nagytermet
https://pannonrtv.com/rovatok/szines/az-mtva-karpat-medencei-tudositoi-szabadkan
http://karpataljalap.net/2019/10/30/karpatalja-ezer-arca-new-yorkban
http://karpataljalap.net/2019/10/30/ungvarra-erkezett-roth-miksa-megszinesitett-napfenye
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Minden polgárnak fontos szerepe van 
2019. október 29. – Népújság  

Lendva Község ünnepének napja október 28-a: Nagy Lajos király 1366-ban e napon 

adományozott vásártartási jogot a Bánffy családnak. A pénteki ünnepélyes községi 

rendezvényt az elismerések kiosztásával kötötték egybe. A Lendva Község ünnepe alkalmából 

rendezett kultúrműsor vázát a 130 évvel ezelőtt, 1899-ben először megjelent Alsó-Lendvai 

Hiradó cikkeinek megidézése, az akkori események színpadi megjelenítése adta. 

 

Lendvai lepkék, szálljatok! 
2019. október 29. – Népújság  

A Lendvai Zeneiskola megalakulásának 60. éve tiszteletére október 23-án megtartott ünnepi 

előadáson a Színház- és Hangversenyteremben a köszöntők és a felszólalások a zenéről és a 

zenéhez köthető asszociációkról szóltak. A Lendvai Zeneiskola 1959 októberében nyitotta meg 

kapuját, s azóta folyamatosan fejlődve minőségi zenei képzést végez. Jelenleg Lendván és két 

kihelyezett tagozatában összesen 327 tanulója van. Magyar Hajnalka iskolaigazgató ünnepi 

köszöntőjében a jelenlegi zeneoktatási programok mellett a táncművészeti képzést is 

kiemelte, mely új lehetőségként és kihívásként van jelen a művészeti nevelésben. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

 
Határok nélkül 

2019. október 30. – Kossuth Rádió 

 

Megkezdte a kettős állampolgárságot biztosító törvénymódosítás kidolgozását az ukrán 

külügyminisztérium, közölte kijevi sajtótájékoztatóján Dmitro Kuleba, az európai és 

euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettes. Szerinte az ukrán hatalom megérett 

arra, hogy foglalkozzon ezzel a kéréssel.  Jelenleg az ukrán alkotmány ugyan nem engedélyezi 

a többes állampolgárságot, törvényi szabályozása azonban nincs a kérdésnek.  Iváncsik Attila 

tudósítása. 

 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Kara nyolc éve szervezi meg 

évente a Pénzidomár elnevezésű vetélkedőt erdélyi magyar középiskolásoknak. A vetélkedőre 

november 15-ig lehet jelentkezni, a többfordulós verseny döntőjét  januárban  szervezik. A 
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https://nepujsag.net/muravidek/7826-minden-polg%C3%A1rnak-fontos-szerepe-van.html
https://nepujsag.net/muravidek/7833-lendvai-lepk%C3%A9k,-sz%C3%A1lljatok.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2019-10-30_18-02-00&enddate=2019-10-30_18-40-00&ch=mr1
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diákokra érdekes játék és a nyertesekre  értékes nyeremények várnak. Oláh-Gál Elvira 

összeállítása. 

 

A 40.000 ok, hogy Romániában vállalkozz!  Ez az  európai uniós támogatású pályázat, melyet 

a Romániai Vállalkozásokért Egyesület és a LAM Alapítvány közösen bonyolít le.  40.000 

eurónyi vissza nem térítendő kölcsönre kizárólag Magyarországon élő és szülőföldjükön 

vállalkozni kívánó román állampolgárok pályázhattak. Részletek  Ionescu Nikolett 

összeállításában. 

 

Maros, ami összeköt címmel indított közös program a temesvári Szórvány Alapítvány és a 

szegedi Dél-Alföldi Társadalomtudományi Kutatási Egyesület. Az unió támogatta közösségi 

program 4-4 Maros-menti település számára kínál együttműködési lehetőségeket.  A keddi 

nyitó sajtótájékoztatón Lehőcz László a két partnerszervezet képviselőit valamint a pécskai 

klub vezetőjét kérdezte a tervekről. 

 

A Délvidéki Magyar Színjátszás Napján adták át Szabadkán a legrangosabb vajdasági magyar 

színészi elismerést, a Pataki Gyűrű-díjat. Pámer Csillának, a szabadkai Népszínház 

művészének, akivel Németh Ernő beszélgetett.  

 

Magyarkanizsán bemutatták Fejős Sándor Magyarkanizsa művelődéstörténete című legújabb 

kötetét a József Attila Könyvtárban. A szerző a Magyarkanizsa monográfiája második kötete 

után most a város dualizmus kori művelődéstörténetét dolgozza fel, az adott korszak 

kulturális életének négy meghatározó színterén. Könyvében foglalkozik az oktatásügy 

hiánypótló törekvésével, a virágkorukat élő társadalmi szervezetek közösségformáló erejével, 

illetve a gyógyturizmus fejlődésével is.  Németh Ernő összeállításában először Fejős Sándort 

halljuk.  

  

Október  31-én, a Reformáció Emléknapján László Zita, a szatmárnémeti Északi Színház 

Harag György Társulatának művésze bemutatja  Illyés Kinga 30 évvel ezelőtti, Szabadnak 

lenni mit jelent? című pódiumműsorát Temesváron. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács ezzel 

emlékezik a temesvári forradalmat elindító gyülekezet és lelkipásztora harminc évvel ezelőtti 

hősies kiállására,  valamint az egyetemes magyar szavalóművészet kiemelkedő alakjára, Illyés 

Kingára. Az előadás három évtized utáni megismétlésének ötletgazdája, Veres Kupán Enikő 

az előzményekről is beszélt munkatársunknak, Lehőcz Lászlónak. 

 

 

 


