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Nyomtatott és online sajtó 
 

Potápi Árpád János: Immár az oktatásban, a gazdaságban és a médiában is 
egységesül Kárpát-medence 
2020. január 21. – MTI, Magyar Nemzet, hirado.hu, Webrádió, Hír Tv, Demokrata, 

maszol.ro, Erdély Ma, Ma7.sk 

Potápi Árpád János szerint a kultúra után immár az oktatásban, a gazdaságban és a 

médiában is egyre inkább egységes Kárpát-medencéről lehet beszélni. A magyar kormány 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára erről Sepsiszentgyörgyön beszélt kedden, az Antal 

Árpád polgármesterrel és Tamás Sándor Kovászna megyei önkormányzati elnökkel közösen 

tartott sajtótájékoztatón. Kijelentette: a nemzeti összetartozás éve lehetőséget teremt arra, 

hogy a magyarság ne csak a történelmi traumákra emlékezzék, hanem azokra a sikerekre is, 

amelyeket az elmúlt száz évben ért el a kultúrában, oktatásban, gazdaságban és a sportban. 

Úgy vélte, ezekből erőt kell meríteni a 21. században, és el fog jönni az az idő, amikor a 

külhoniság már nem jelent hátrányt. Példaként azt említette, hogy egy-egy székelyföldi 

gazdasági projekthez immár nemcsak a román állam és az EU pénzforrásait lehet 

megpályázni, hanem budapesti támogatást is lehet igényelni. Úgy vélte, aki ilyen 

körülmények között okosan cselekszik, nagy sikereket érhet el. 

 

Összetartozás: Székelyföld, a szórvány és az anyaország ünnepelt 
Sepsiszentgyörgyön 
2020. január 21. – szekelyhon.ro 

Több órás gálaműsorral, a nemzeti összetartozás jegyében ünnepelt Kovászna Megye Tanácsa 

és a Kovászna Megyei Művelődési Központ a szórványbeli és az anyaországi meghívottakkal a 

magyar kultúra napjának előestéjén. A gálaműsoron ünnepi beszédet mondott Potápi Árpád 

János, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, aki kifejtette, 

2020-ban azt ünnepeljük, hogy megmaradtunk a kultúráját és identitását őrző büszke 

nemzetként. „A 20. század vesztes évszázada volt a magyarságnak: szétszakítottság és 

üldöztetés, háborúk és pusztító ideológiák sújtottak bennünket. Most viszont újra lehetőséget 

kaptunk arra, hogy erőforrásainkat közösen felhasználva újraegyesítsük nemzetünket és 

együttes erővel valósítsunk meg nagy célokat. Azon dolgozunk, hogy a 21. század a magyarság 

győztes évszázada legyen – fogalmazott. 

 

Potápi Erdélyben: fontos, hogy a választásokon megvalósuljon a magyar 
összefogás  
2020. január 21. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

A magyar közösség számára fontosak az idei romániai önkormányzati és parlamenti 

választások, hiszen nem mindegy, hogy milyen súllyal tud megjelenni a döntéshozatalban 

vagy a végrehajtásban – hívta fel a figyelmet Potápi Árpád János, Magyarország 

nemzetpolitikáért felelős államtitkára. A politikus a Magyar Kultúra Napja alkalmából 
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https://magyarnemzet.hu/belfold/potapi-arpad-janos-immar-az-oktatasban-a-gazdasagban-es-a-mediaban-is-egysegesul-karpat-medence-7695059/
https://magyarnemzet.hu/belfold/potapi-arpad-janos-immar-az-oktatasban-a-gazdasagban-es-a-mediaban-is-egysegesul-karpat-medence-7695059/
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszetartozas-szekelyfold-a-szorvany-es-az-anyaorszag-unnepelt-sepsiszentgyorgyon
https://szekelyhon.ro/aktualis/osszetartozas-szekelyfold-a-szorvany-es-az-anyaorszag-unnepelt-sepsiszentgyorgyon
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121206-potapi-erdelyben-fontos-hogy-a-valasztasokon-megvalosuljon-a-magyar-osszefogas
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121206-potapi-erdelyben-fontos-hogy-a-valasztasokon-megvalosuljon-a-magyar-osszefogas
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szervezett események kapcsán látogatott Székelyföldre, és keddi sepsiszentgyörgyi 

sajtótájékoztatóján az idei választások tétjéről is beszélt. Rámutatott: az kell legyen a 

minimális cél, hogy a magyar közösség megtartsa az eddig megszerzett pozíciókat, illetve 

növelje a polgármesterek és helyi tanácsosok számát.  

 

Ma van a magyar kultúra napja 
2020. január 22. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Hír TV, Origo, 888.hu 

Színházi előadásokkal, díjátadókkal, koncertekkel, kiállításokkal, könyvbemutatókkal, 

irodalmi és zenei estekkel is ünneplik ma országszerte a magyar kultúra napját. A magyar 

kultúra napját 1989 óta ünnepeljük január 22-én annak emlékére, hogy a kézirat tanúsága 

szerint Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnuszt. Az idén is együtt 

ünnepli a magyar kultúra napját Debrecen önkormányzata a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) Bihar megyei és nagyváradi szervezetével, Berettyóújfalu, valamint 

Margitta önkormányzatával, a programok több településen már pénteken megkezdődtek. 

Nagyváradon szerda este a Szigligeti Színházban, Debrecenben a Csokonai Színházban 

rendeznek kultúra napi gálaestet és díjátadó ünnepséget. Marosvásárhelyen Erkel Ferenc 

Bánk bán című operájának előadásával ünneplik szerdán a magyar kultúra napját. A 

Kultúrpalota nagytermében színpadra lép Molnár Levente, Pánczél Éva és Röser Orsolya 

Hajnalka, Szüts Apor vezényletével. Szatmárnémetiben irodalmi, színházi és képzőművészeti 

programok is lesznek a magyar kultúra napja alkalmából. 

    

Rákóczi Szövetség: az elmúlt 30 évben több mint 100 ezer középiskolás 
utazhatott a határon túlra 
2020. január 21. – MTI, Origo, hirado.hu, Ma7.sk 

Az elmúlt 30 évben több mint 100 ezer középiskolásnak teremtett lehetőséget a Rákóczi 

Szövetség azt célzó programja, hogy a nemzeti ünnepeken utazhassanak - mondta Csáky 

Csongor, a szervezet elnöke kedd reggel az M1 aktuális csatorna és a Kossuth rádió közös 

műsorában. Csáky Csongor azt mondta, hogy az 1994-ben indult programon egyre többen 

vesznek részt. Tavaly előtt a kiemelt ünnepekre - március 15., június 4. és október 23. - 

mintegy 17 ezer diák utazott valamelyik kárpát-medencei településre, tavaly pedig már 22 

ezren vettek részt a programon. Idén újra meghirdették ezt a lehetőséget a március 15-i 

ünnepre, amelyre bármely magyar Kárpát-medencei középiskola jelentkezhet február 20-ig a 

szervezet honlapján. 

 

Közös román polgármesterjelöltet szeretne Victor Ponta Szatmárnémetiben  
2020. január 21. – transindex.ro, maszol.ro 

Ezt abban az esetben látná jónak, ha nem lesz visszatérés a kétfordulós rendszerre a 

helyhatósági választásokon. A Pro Romania elnöke szatmárnémeti látogatása alkalmával 

arról beszélt, hogy a jelenleg érvényben levő egyfordulós rendszer az RMDSZ jelöltjét hozza 

előnyös helyzetbe. “Vagy kétfordulós választás kellene, vagy kellene legyen annyi eszünk, 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20200122-ma-van-a-magyar-kultura-napja
https://www.origo.hu/itthon/20200121-rakoczi-szovetseg-az-elmult-30-evben-tobb-mint-100-ezer-kozepiskolas-utazhatott-a-hataron-tulra.html
https://www.origo.hu/itthon/20200121-rakoczi-szovetseg-az-elmult-30-evben-tobb-mint-100-ezer-kozepiskolas-utazhatott-a-hataron-tulra.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=58244
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amennyi 2012-ben volt, amikor több pártnak volt egyetlen közös jelöltje” - fejtette ki Victor 

Ponta. “Szatmárnémeti egy speciális eset az etnikai arányok miatt. Van még néhány hasonló 

adottságokkal rendelkező település, de ezeken kívül saját jelölteket indítunk” - szögezte le a 

Pro Románia elnöke.  

 

Versenyre számít: Ráduly Róbert további négy évre Csíkszereda polgármestere 
szeretne lenni  
2020. január 21. – maszol.ro, transindex.ro, szekelyhon.ro, Krónika 

Keddi sajtótájékoztatóján jelentette be Ráduly Róbert Kálmán, hogy indul a 2020-as 

önkormányzati választásokon, továbbra is Csíkszereda polgármestereként kíván 

tevékenykedni. A városvezető azt is közölte, hogy nem kíván az RMDSZ városi szervezetében 

tisztséget betölteni. A sajtótájékoztatón Ráduly Róbert leszögezte: két kérdésre szeretne 

világos választ adni az elmúlt napok, hetek találgatásainak hatására. Az egyik kérdés, hogy 

kíván-e indulni Csíkszereda polgármesteri tisztségéért. „Indulni fogok a választáson, illetve az 

azt megelőző előválasztáson polgármester-jelöltként” – jelentette ki Ráduly, hozzátéve, hogy 

az RMDSZ döntésének értelmében 2020. március 7-én előválasztást fognak tartani a 

városban.  

 

Márton Árpád: nem tarthatók meg az előrehozott parlamenti választások a 
helyhatósági előtt  
2020. január 21. – maszol.ro 

Fenntartja a Szövetségi Képviselők Tanácsának kolozsvári ülésén is hangoztatott véleményét 

Márton Árpád jogász, RMDSZ-es parlamenti képviselő, hogy a hatályos törvények szerint 

nem szervezhetők meg az előrehozott parlamenti választások az idei helyhatósági választások 

előtt. Pedig az RMDSZ ezt a politikai menetrendet tartaná kívánatosnak.  

 

Sem a feliratok, sem a zászlók nem maradhatnak 
2020. január 21. – szekelyhon.ro 

A Bukaresti Törvényszék döntése értelmében nem maradhatnak a tusnádfürdői városháza 

előtti zászlórudakra felhúzott székely, illetve városzászlók. Az elsőfokú ítélet ellen várhatóan 

fellebbezni fognak. 

 

Új programokat indít idén az RMDSZ Nőszervezet 
2020. január 21. – Bihari Napló 

Az RMDSZ Nőszervezet 2020-as elképzeléseiről, célkitűzéseiről és prioritásairól tartott 

sajtótájékoztatót Biró Rozália országos elnök és Székely Hajnal, a váradi szervezet elnöke. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121195-versenyre-szamit-raduly-robert-tovabbi-negy-evre-csikszereda-polgarmestere-szeretne-lenni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121195-versenyre-szamit-raduly-robert-tovabbi-negy-evre-csikszereda-polgarmestere-szeretne-lenni
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121203-marton-arpad-nem-tarthatok-meg-az-el-rehozott-parlamenti-valasztasok-a-helyhatosagi-el-tt
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/121203-marton-arpad-nem-tarthatok-meg-az-el-rehozott-parlamenti-valasztasok-a-helyhatosagi-el-tt
https://szekelyhon.ro/aktualis/sem-a-feliratok-sem-a-zaszlok-nem-maradhatnak
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/uj-programokat-indit-iden-az-rmdsz-noszervezet-2611437/
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„Az éneklés volt, ami először a magyar nyelvvel összekötött” - Tímár Karina 
csángó néprajzossal beszélgettek  
2020. január 21. – maszol.ro 

Tímár Karina Pusztinán született, Timaru Andreea-Carina néven jegyezték be az 

anyakönyvbe, hetedikesen pedig eldöntötte, hogy Csíkszeredában végzi el a középiskolát, bár 

a szülei ódzkodtak ettől, hiszen nem tudott magyarul írni és olvasni. Azóta a Debreceni 

Egyetem Történelem és Néprajz Doktori Iskolájának hallgatója, részt vett egy moldvaiakkal 

kapcsolatos finn központú kutatásban, és Petőfi-ösztöndíjasként a Zsil-völgyi 

mélyszórványban teljesít szolgálatot, ahol úgy érzi, moldvai csángó származású fiatalként 

értékes tapasztalatokat oszthat meg a helyi magyar fiatalokkal. Ő a moldvai magyarság egyik 

friss értelmiségije, aki szerint a csángók jövője „nem olyan sötét”. A néprajzossal a magyar 

nyelv napja alkalmából beszélgettek Csíkszeredában.  

 

Magyarország nagykövetsége kitüntette Lucian Boia történészt 
2020. január 21. – transindex.ro 

A Magyarország bukaresti nagykövetsége kedd este kitüntetéssel méltatta Lucian Boia 

történész munkásságát – derül ki Magda Elena Grădinaru újságíró közösségi médián terjedő 

bejegyzéséből. A kitüntetést vélhetőleg a magyar kultúra napja alkalmával kapta meg a 

történész, aki több munkájában foglalkozott a román történetírás egyoldalú nacionalista 

jellegével, és több művében is kitért a romániai magyar kisebbség problémáira is. Az 

újságírónő a közösségi médiában a következőket írta: „Ma este Lucian Boia-t kitüntette 

Magyarország, egy olyan ünnepség keretében, ahol elhangzott, hogy szükséges túllépni a 

nacionalista tompaságon, és megtalálni azt a bizonyos közös történelemkönyvet.”  

 

Vándorkiállításon mutatják be II. Rákóczi Ferencet és korát 
2020. január 21. – szekelyhon.ro 

Pro Patriae et libertate II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelemmé választásának emlékére 1704–

2019 címmel tárlat nyílt kedd este a Csíki Székely Múzeumban. A történelmi 

vándorkiállításon többek között korabeli viseletmásolatokat, fegyverek reprodukcióit, 

valamint Rákóczi életét bemutató pannókat és kisfilmet tekinthetnek meg az érdeklődők. 

2019-es esztendőt a Magyar Országgyűlés II. Rákóczi Ferenc-emlékévnek nyilvánította, így 

ebből az alkalomból állították össze a történelmi tárlatot, amelyet Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa, a Csíki Székely Múzeum és a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 

együttműködésével Csíkszeredába is elhoztak. Lukács Bence Ákos, Magyarország 

Csíkszeredai Főkonzulátusának vezető konzulja beszédében II. Rákóczi Ferenc erdélyi 

fejedelmet a kiemelkedő történelmi személyiségek közé sorolta, aki hatással volt és van a mai 

napig is a magyar kultúrára. A szabadságharcost három szóval jellemezte: vallásosság, 

hősiesség, és hazaszeretet. 
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https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120792-az-enekles-volt-ami-el-szor-a-magyar-nyelvvel-osszekotott-timar-karina-csango-neprajzossal-beszelgettunk
https://www.maszol.ro/index.php/kultura/120792-az-enekles-volt-ami-el-szor-a-magyar-nyelvvel-osszekotott-timar-karina-csango-neprajzossal-beszelgettunk
http://itthon.transindex.ro/?hir=58254&magyarorszag_nagykovetsege_kituntette_lucian_boia_torteneszt
https://szekelyhon.ro/aktualis/vandorkiallitason-mutatjak-be-ii-rakoczi-ferencet-es-korat
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Dorin Florea megbuktatói 
2020. január 22. – Páva Adorján – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „Florea fejvesztett vagdalkozása azonban nemcsak egy 

közvélemény-kutatás (rá nézve) baljós eredményeinek tudható be: Vásárhely ura még 

sohasem volt ennyire egyedül. Jobban mondva: még sohasem hagyták, hogy ennyi 

ellenlábasa legyen. Egyik fő riválisa természetesen a magyarság jelöltje. Soós Zoltánt nemrég 

a legnépszerűbb megméretkezőnek mutatta egy felmérés, ugyanakkor jelentősen növeli 

esélyeit, hogy Hermann Mark Christian független jelölt kész támogatni az RMDSZ emberét, 

akárcsak a többi erdélyi magyar párt. Az egyetlen feltétel, hogy Soós függetlenként induljon – 

ezt eddig nem hivatalosították, csak elvi szinten hangzottak el támogató-jóváhagyó 

nyilatkozatok, de szinte elképzelhetetlen, hogy ezen elbukjon a magyar összefogás 

Vásárhelyen”. 

 

Teleki Béla, a Csemadok krónikása 
2020. január 21. – Ma7.sk 

Teleki Béla, nyugalmazott pedagógus, a nógrádi Fülekpüspöki község szülötte. Bár a 

katedrától néhány éve elbúcsúzott, máig aktívan tölti mindennapjait. Életét, a családja 

mellett, a Csemadok tölti ki, melynek 1970 óta tevékeny tagja. „Az 50-es évek elnyomása 

után, mintha egy vulkán szabadult volna ki, és ez nem csak Fülekpüspökire volt jellemző, 

hanem az egész környékre” - emlékezett vissza Teleki Béla. „Mindenki lelkesen végezte a 

tevékenységét, nem kellett senkinek könyörögni, nem kellett megkérni. Ez egy olyan közösség 

volt, akik számára természetes volt, hogy a Csemadokban dolgoznak, hogy tenni akarnak 

valamit. Én egy ilyen aktív közösségbe csöppentem bele, és számomra is az volt a 

természetes, hogy ott voltam, amiben tudtam, segítettem” - mesélte.  

 

A siker kulcsa nálunk van 
2020. január 21. – Ma7.sk 

Az ország legkeletibb részén élők többsége úgy véli: a világ végén lakik, ahová nem jön 

beruházás, ahol nincs semmi, ahonnan csak elmenekülni érdemes. Nos, ez csak részben igaz, 

hiszen néhány itt megforduló gazdasági szakembertől magunk is hallottuk már a bíztatást: 

tessenek kihasználni a vidék adottságait, összegyűjteni a benne rejlő lehetőségeket, és 

elindítani a falusi turizmus megszervezését! Csak hát könnyebb sápítozni, elodázni a 

dolgokat, mint cselekedni! Nos, a Kistárkány és Környéke Polgári Társulás már többször 

bizonyította, hogy óhajtja a változást, szeretné, hogy fiataljai ne vándoroljanak el 

szülőföldjükről, hanem helyben boldoguljanak. Ezért január 28-án 14.30 órakor a kistárkányi 

kultúrházban egy rendezvénysorozatot indít  útjára, amelyre olyan előadókat hívott, akik jó 

példájukkal másokat is arra ösztönözhetnek, hogy járuljanak hozzá Bodrogköz és az Ung-

vidék  felemelkedéséhez, a turizmus fejlődéséhez. 
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https://kronikaonline.ro/velemeny/dorin-florea-megbuktatoi
https://ma7.sk/tajaink/teleki-bela-a-csemadok-kronikasa
https://ma7.sk/tajaink/a-siker-kulcsa-nalunk-van
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Újjáalakult a Csemadok Barti Alapszervezete 
2020. január 21. – Ma7.sk 

Ha nem is történelmi, de remélhetőleg jeles eseményként kerül be a falu krónikájába 2020. 

január 19-e, amikor is néhány egykori Csemadok-tag kitartó, szorgalmas munkájának 

eredményeként újjáalakult a Csemadok helyi alapszervezete Barton. De mielőtt beszélnénk a 

jövőről és az újjáalakult Csemadok-alapszervezet terveiről, vessünk egy pillantást a múltra. A 

közösségek sorsának alakulásában nagy szerepe van annak, mennyire tartják fontosnak saját 

identitásukat. Ha egy nemzet vagy népcsoport nem ápolja hagyományait, nem foglalkozik a 

múltjával, nem tartja számon, hogy a jelenben kik tartoznak köreibe, menthetetlenül elvész, a 

túlélésre való esélye szinte egyenlő a nullával.  

 

Pásztor: A tartományi választásokat március 2-án vagy 3-án írom ki 
2020. január 21. – Vajdaság MA 

A tartományi választásokat a legnagyobb valószínűség szerint március 2-án vagy 3-án fogom 

kiírni, és semmi akadálya sincs annak, hogy azt ne akkor tartsuk meg, mint amikorra 

Aleksandar Vučić szerb államfő bejelentette a köztársasági választásokat, vagyis április 19-én 

vagy 26-án, nyilatkozta Pásztor István tartományi házelnök a Vajdasági Rádió és Televíziónak 

(RTV). 

 

A kihívások éve 
2020. január 21. – Magyar Szó 

Éves közgyűlést tartott Kishegyesen a Kiss Lajos Néprajzi Társaság. Szombaton a Kátai 

vendégházban tartotta éves közgyűlését a Kiss Lajos Néprajzi Társaság. A napirendi pontok 

között az eddig megvalósítottak, és az idei tervek szerepeltek. Dr. Szőke Anna, a társaság 

elnöke lapunknak arról számolt be, hogy tavalyi tevékenységünket a sokrétűség jellemezte, és 

ez a sokrétűség a konferenciákon és kötetbemutatókon jutott kifejezésre. Munkájukat 

különböző pályázatok segítették, fogalmazott. 

 

Múlt századot idéző hangulatban ünnepeltek 
2020. január 21. – Magyar Szó 

Óbecse község 1900-as évekbeli, sokszínű népzenei életének szereplőire emlékeztek 

szombaton este az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör magyar kultúranapi ünnepségén. 

A tamburabandákat, fúvósokat és cigányzenekarokat a Fokos muzsikusai és vendégei idézték 

meg. A tízéves fennállását ünneplő zenekar tavaly jelentette meg Óbecse község népzenei 

hagyatéka című cédéjét, ennek az anyagát hallhatták a nézők. 
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https://ma7.sk/tajaink/a-siker-kulcsa-nalunk-van
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24619/Pasztor-A-tartomanyi-valasztasokat-marcius-2-an-vagy-3-an-irom-ki.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4201/vajdasag_kishegyes/214219/A-kih%C3%ADv%C3%A1sok-%C3%A9ve.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4200/vajdasag_obecse/214157/M%C3%BAlt-sz%C3%A1zadot-id%C3%A9z%C5%91-hangulatban-%C3%BCnnepeltek.htm
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Folytatódik a tárgyalás a KMKSZ-székház elleni merénylet ügyében 
2020. január 21. – Kárpátalja 

Az Ungvári Városi-Járási Bíróságon folytatódik a tárgyalás a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) ungvári székháza ellen elkövetett robbantásos merénylet szervezőjének 

ügyében. Mint ismeretes, az Ungvári Városi-Járási Bíróság legutóbbi ülésén néhány 

időpontra – január 14., keddre és január 17., péntekre – tűzte ki Kosztyantin Krivics ügyének 

tárgyalását. 

 
 

Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2020. január 21. –Kossuth Rádió  

A Magyar Kultúra Napjának előestéjén Sepsiszentgyörgyön vesz részt - az adásunkkal egy 

időben  kezdődött ünnepi gálaműsoron - Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. Előtte nyilatkozott a sajtónak, együtt a háromszéki politikusokkal  a nemzeti 

összetartozás évéről és a romániai politikai  helyzetről.  

 

A magyar kultúra napja alkalmából Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa, Maros Megye 

Tanácsával együtt nagyszabású koncertet szervez Marosvásárhelyen, a Kultúrpalotában. A 

díszelőadás részleteit sajtótájékoztatón ismertették a szervezők. Az összeállításban elsőként 

Tóth László csíkszeredai főkonzul halljuk. 

 

Az én generációm életében a legkiemelkedőbb történelmi eseménysor az 1989-es 

rendszerváltoztatás volt, vallja Csáky Pál volt európai parlamenti képviselő. A felvidéki 

politikus és közíró „Volt egyszer egy forradalom” címmel írta meg a forradalom, illetve az 

eltelt 30 év keserédes tanulságait. A kötetet Pozsonyban mutatták be. 

 

A romániai összeférhetetlenségi perek sok helyi elöljáró életét megkeserítették, jelenleg is 

több olyan polgármester van, akit felfüggesztettek tisztségéből. Kézdiszentlélek 

polgármestere, Bokor Tibor  esetében végre olyan döntés született, amely  az elöljárónak ad 

igazat.  

 

Temerinben a hét végén tartják a 23. Vince-napi borversenyt és borkóstolót. Az öt országból 

beérkezett 777 kistermelői bormintát száz borbíró már minősítette. A rendezvény szervezője a 
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http://karpataljalap.net/2020/01/21/folytatodik-targyalas-kmksz-szekhaz-elleni-merenylet-ugyeben
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-01-21_18-02-00&enddate=2020-01-21_18-40-00&ch=mr1
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temerini Kertbarátkör, amelynek elnöke Kókai Zoltán elmondta, hogy rendezvényükön 

évente rendre megjelennek az anyaországi, az erdélyi, a kárpátaljai, a felvidéki és a 

horvátországi magyar bortermelők, miközben a magyar-szerb barátságot is erősítik.  

 

Örökségvédő tábort szerveztek a hétvégén a temesvári Gerhardinum Líceumban, a 

Gerhardinum Őrei és a Kemény-kastély szászrégeni őreinek részvételével. A líceum diákjai 

saját iskolájuk, a Székely László-tervezte egykori Piarista Gimnázium épületét „fogadták 

örökbe” a tanév elején, elsőkként kapcsolódva be Temesvárról az Örökségünk őrei 

mozgalomba.  

 

 

 


