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Nyomtatott és online sajtó 
 

Hétvégéig eldől, ki lesz az RMDSZ Hargita megyei tanácselnökjelöltje 
2020. július 22. – maszol.ro 

A Hargita megyei önkormányzati elnöki tisztség kivételével szinte országszerte ismertek az 

RMDSZ jelöltjei az idei helyhatósági választásokra, de Horváth Anna ügyvezető alelnök 

szerint a hétvégére a székelyföldi megyében is lezárják a jelöltállítást. A hétvégi HET-ülés 

után Borboly Csaba kifejtette reményét, hogy az egyeztető tanácsban született eredményt 

„végleges döntés formájába önti” az RMDSZ vezetősége. Barti Tihamér korábban azt 

nyilatkozta a Maszolnak, hogy „bárhogy is dönt az RMDSZ bármelyik testülete, elfogadom a 

döntést”. Július 20. óta a pártok, választási szövetségek, nemzetiségi szervezetek és független 

jelöltek gyűjthetik az induláshoz szükséges tmogató aláírásokat. 

 

Jóváhagyták Bukarestben a Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését 
2020. július 22. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Erdély Ma, szekelyhon.ro 

Jóváhagyta a bukaresti törvényszék szerdán a Gálfi Árpád polgármester által alapított 

Székelyudvarhelyért Párt bejegyzését. Gálfi Árpádot tavaly kizárták a Magyar Polgári Pártból 

(MPP), ezután határozta el, hogy függetlenként pályázik a következő önkormányzati 

választáson a polgármesteri posztra. Az új párt bejegyzését azért kezdeményezte, hogy 

támogatói bekerülhessenek a helyi tanácsba. A januárban elindított pártbejegyzést Koszta 

Attila, a hulladékkezelő cég volt igazgatója támadta meg. A polgármester úgy tudja: 

szeparatizmussal és autonómiapártisággal vádolta az új pártot. A romániai pártok 

bejegyzésében illetékes bukaresti törvényszék megalapozatlannak találta az óvást. A végzés 

nem jogerős, öt napon belül fellebbezést lehet benyújtani ellene. 

 

Közéleti Piknik az együtt gondolkodás jegyében 
2020. július 22. – Ma7.sk, Felvidék Ma, Körkép 

Az Összefogás mozgalom július 30-án Közéleti Pikniket szervez Gombaszögön, melyre a dél-

szlovákiai települések magyar polgármesterei és képviselői mellett a hazai intézmények 

vezetőit hívta meg, ugyanakkor minden érdeklődőt szeretettel vár.„Mindig azt vallottuk, hogy 

az összefogásnak társadalmi vitában kell kialakulnia, sokak véleményét meghallgatva. Ez egy 

jó alkalom a kreatív találkozásra, ahol nem formális keretek között, ám egy nyilvános 

rendezvényen lehet megbeszélni közös ügyeinket” – vallja Mózes Szabolcs, az Összefogás 

elnöke a szerkesztőségünknek eljuttatott közleményében. A piknik legfőbb célja, hogy 

platformot biztosítson a szereplők találkozására és a kötetlen eszmecserére. A rendezvényen 

három panelbeszélgetésre kerül sor, kettőben politikusok, az egyikben elemzők-szakértők 

fognak beszélgetni a magyar összefogáshoz vezető lehetőségekről. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129884-hetvegeig-eld-l-ki-lesz-az-rmdsz-hargita-megyei-tanacselnokjeloltje
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/jovahagytak-bukarestben-a-szekelyudvarhelyert-part-bejegyzeset
https://felvidek.ma/2020/07/kozeleti-piknik-az-egyutt-gondolkodas-jegyeben/
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Palóc Hagyományéltető Napok Balassagyarmaton 
2020. július 22. – MTI, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Webrádió, Felvidék Ma, 

Ma7, bumm.sk 

A Palóc Hagyományéltető Napokat rendezik meg a Nógrád megyei Balassagyarmaton 

szombaton és vasárnap; a program keretében megtartják a palóc vidék egyik legnagyobb 

vallásos népművészeti eseményét, a palóc búcsút is - tájékoztatta az MTI-t a városi Mikszáth 

Kálmán Művelődési Központ munkatársa. Jakus Julianna művelődésszervező elmondta: 

családi programot kínál az idei Palóc Hagyományéltető Napok; mesemondók, táncosok és a 

különleges formációjú Maconka Zenekar gondoskodnak a szombat este hangulatáról a Palóc 

ligetben. A táncházat a Hajdara-Herczeg házaspár, a Fölszállott a páva népzenei és néptáncos 

tehetségkutató vetélkedő Nógrád megyei táncosai vezetik. Emellett lesznek kézműves 

foglalkozások, palóc mesék és népi játékok, mesterségbemutató, kirakodó vásár és lovaglás is 

várja a látogatókat. 

 
Még van mit javítani a románvizsga-mintán: érezhető a várt szemléletváltás, ám 

aggasztó a hatalmas terjedelem 
2020. július 22. – Krónika 

Alkalmazott, funkcionális nyelvtudást mér a román képességvizsga magyar diákok számára 

közzétett új mintatétele, ami megfelel az elvárásoknak. Azonban a tételsor olyan hosszú, hogy 

még egy román anyanyelvűnek is nehezére esik két óra alatt megoldania – összegeztek a 

Krónikának nyilatkozó szakemberek. 

 

Elkészült az idei első sztrádaszakasz, de csak az ősszel száguldozhatunk rajta 
2020. július 22. – Krónika, maszol.ro 

A nagyváradi Trameco vállalat elkészült az észak-erdélyi autópálya Bihar–Bors-szakaszával, a 

Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNAIR) pedig jövő héten át is veszi. „Az 

átvétel becsült időpontja: a 2020. július 27–30. időszak. Jelenleg szakaszonként zajlik az 

előátvétel” – írja a CNAIR honlapján a Bihar–Bors sztrádaszakaszról. A 2020-as esztendő 

első befejezett autópálya-szakaszát azonban az Economica.net gazdasági hírportál 

információi szerint csak az ősszel nyitják meg a forgalom előtt, akkorra várhatóan elkészül a 

határátkelő is a román–magyar határon. 

 

Velük készül polgármester-választást nyerni az RMDSZ Csíkszéken 
2020. július 22. – szekelyhon.ro 

Könnyebben gyűjthetik össze idén a polgármester- és tanácsosjelöléshez szükséges támogatói 

aláírásokat a jelöltek, mivel a koronavírus-járvány miatt kevesebb szignó is elégséges lesz az 
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https://magyarnemzet.hu/kultura/paloc-hagyomanyelteto-napok-balassagyarmaton-7130765/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-van-mit-javitani-a-romanvizsga-mintan-erezheto-a-vart-szemleletvaltas-am-aggaszto-a-hatalmas-terjedelem
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/meg-van-mit-javitani-a-romanvizsga-mintan-erezheto-a-vart-szemleletvaltas-am-aggaszto-a-hatalmas-terjedelem
https://kronikaonline.ro/gazdasag/elkeszult-az-idei-elso-sztradaszakasz-de-csak-az-osszel-szaguldozhatunk-rajta
https://szekelyhon.ro/aktualis/veluk-keszul-polgarmester-valasztast-nyerni-az-rmdsz-csikszeken
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induláshoz. A jelenlegi állás szerint szeptember 27-én tartanák az önkormányzati 

választásokat Romániában, ám a drasztikusan emelkedő napi fertőzésszámok miatt akár 

újabb halasztás sem kizárt. 

 

Bölöni: most van itt a cselekvés pillanata 
2020. július 22. – szekelyhon.ro 

Román, görög, francia, holland és portugál ismerőseit is aláírásra biztatja Bölöni László. Az 

egykori remek labdarúgó, majd sikeres futballedző a nemzeti régiók védelmében 

kezdeményezett aláírásgyűjtés újraindított kampányában az Írdalá.hu kérdéseire válaszolt. 

 

Szabadtéren lép fel a Kolozsvári Magyar Opera 
2020. július 22. – Krónika 

A nagytermi produkciókat szabadtéri koncert- és előadássorozattal igyekszik pótolni a 

Kolozsvári Magyar Opera. A társulat közölte, július 23. és augusztus 9. között az előadásokat 

főként az opera udvarán, a Szamos-parton tartják.  

 

A legvalószínűbb történet arról, hogy miért lépett vissza Kozma Mónika a 

listavezetéstől 
2020. július 22. – transindex.ro 

A transindex.ro szerint „csak a szokásos RMDSZ-es belháború újabb epizódja zajlott le 

nemrég Marosvásárhelyen”. 

 

Újabb halasztás a Tőkés által Iohannis ellen indított perben  
2020. július 22. – maszol.ro 

Június 4-én Bukarestben halasztással kezdődött annak a pernek a fellebbviteli tárgyalása, 

amelyet Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Románia Csillaga 

állami érdemrendtől – szerinte törvénytelenül, politikai indíttatásból – történt megfosztása 

miatt indított Klaus Iohannis államfő ellen. A történelmi Magyarország és a magyar nemzet 

tragikus szétszakítottságát kodifikáló trianoni békediktátum aláírásának centenáriumára 

időzített tárgyalásra a Legfelsőbb Ítélő- és Semmítőszéken került volna sor, de az alperesek 

nem megfelelő beidézése és távolléte miatt július 16-ára halasztották. Időközben a romániai 

járványhelyzet semmit sem javult, ezért a felperes kérte a legfelsőbb bíróságot, hogy a jogi 

képviselet akadályoztatása miatt, humanitárius okokból odázza el a tárgyalást, aminek az 

ítélőszék helyt is adott. Az új – érdemben első – tárgyalást 2020. november 5-re tűzte ki.  

 

Ingatlancserére készül a református egyház és a városháza Marosvásárhelyen 
2020. július 22. – szekelyhon.ro, Krónika 

A református egyház tulajdonában levő Makariás Ház és a város birtokában levő Bolyai utcai 

volt vármegyeháza cseréjéről fognak dönteni a napokban a marosvásárhelyi tanácsosok. A két 

ingatlan értéke között 200 ezer eurós különbség van, de az egyház még így is fontosnak tartja 
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https://szekelyhon.ro/vilag/boloni-most-van-itt-a-cselekves-pillanata
https://kronikaonline.ro/kultura/szabadteren-lep-fel-a-kolozsvari-magyar-opera
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/129893-ujabb-halasztas-a-t-kes-altal-iohannis-ellen-inditott-perben
https://szekelyhon.ro/aktualis/ingatlancserere-keszul-a-reformatus-egyhaz-es-a-varoshaza-marosvasarhelyen
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a cserét, hiszen nagy szüksége van a Református Kollégium és a Bolyai Farkas Gimnázium 

szomszédságában lévő épületre. 

 

Harminchét polgármesterjelölt a háromszéki RMDSZ-nél 
2020. július 22. – szekelyhon.ro 

Kovászna megye 45 közigazgatási egységéből 37 esetben véglegesítette az RMDSZ a 

polgármesterjelöltjeit. A négy városban és 25 községben a jelenlegi polgármesterek 

újráznának, hét községben új jelöltet indít a szövetség. Két községben (Zabola és Málnás) a 

négy évvel ezelőtt MPP színekben, de RMDSZ támogatással mandátumhoz jutott elöljáró 

idén az RMDSZ színeiben méretkezik meg.  

 

A Rákóczi táborban magyarországiak mellett csak felvidéki tanárok lehetnek 
2020. július 22. – Ma7.sk 

Július elejétől augusztus végéig a sátoraljaújhelyi Rákóczi Tábor és Rendezvényközpontban 

hétről hétre tematikus táborokat rendeznek általános és középiskolások, egyetemisták, 

valamint tanárok részére. Több ezer résztvevőt vártak Magyarországról és határon túlról 

egyaránt. A koronavírus járvány miatt, a most zajló Kárpát-medencei középiskolai tanárok 

táborában a magyarországiak mellett, csak felvidéki tanárok vesznek részt. 

 

Elmozdulást értek el Nagyszombat megyében a Híd politikusai 
2020. július 22. – bumm.sk 

Tóth Marián alelnök, Rigó Konrád elnökségi tag és Prékop Mária a Híd oktatáspolitikai 

szakembere a nagyszombat megyei hivatalban tárgyalt Nagyszombat megye elnökével Jozef 

Viskupičcsal és alelnökével Berényi Józseffel. Nagyszombat megye a dunaszerdahelyi 

Informatikai és Szolgáltatóipari Szakközépiskolát és az Építészeti Szakközépiskolát 

összevonja, de a felek megállapodtak abban, hogy további magyar iskola-összevonásokra nem 

kerül sor Nagyszombat megyében. 

 

Köpöncei Péter: A felvidéki magyar közösség vágyik az egységre 
2020. július 22. – Felvidék Ma 

Múlt szombaton a Magyar Közösség Pártja farnadi kongresszusán választotta meg a párt új 

elnökségét. Mint ismeretes, az MKP országos elnöke Forró Krisztián lett, a küldöttek az 

Országos Tanács elnökévé pedig a palásti Köpöncei Pétert választották. Megválasztása 

kapcsán a közéleti tevékenységéről, az MKP-ban való szerepvállalásáról, valamint céljairól és 

terveiről is szólt a Felvidék-ma-nak adott interjúban a Palást polgármestereként is 

tevékenykedő Köpöncei Péter. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/harminchet-polgarmesterjelolt-a-haromszeki-rmdsz-nel
https://ma7.sk/videok/a-rakoczi-taborban-magyarorszagiak-mellett-csak-felvideki-tanarok-lehetnek
https://www.bumm.sk/percrol-percre/2020/07/22/elmozdulast-ertek-el-nagyszombat-megyeben-a-hid-politikusai
https://felvidek.ma/2020/07/koponcei-peter-a-felvideki-magyar-kozosseg-vagyik-az-egysegre/
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Új ember a felvidéki MKP élén 
2020. július 23. – Lacza Tihamér – Figyelő  

A február végi szlovákiai parlamenti választások eredménye egyértelművé tette: a tízéves 

politikai megosztottság új mértékben meggyengítette a kisebbségi érdekérvényesítést, hogy az 

immár a félmillió fő alá csökkent szlovákiai magyar közösség létét fenyegeti. Felgyorsult az 

asszimiláció és az elvándorlás, a magyar szavazók harmada legutóbb szlovák pártokra 

voksolt. A legszervezettebb magyar alakulatnak, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) az új 

elnöke, a 44 éves Forró Krisztián a társadalmi egység megteremtését ígéri. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. július 23-i számában.) 

 
Négyezer fertőzött Vajdaságban 
2020. július 22. – Pannon RTV 

A Tartományi Közegészségügyi Intézet szerdán közzétett adatai szerint Vajdaságban elérte a 

4000-et a koronavírussal fertőzöttek száma. A legkomolyabb a helyzet Újvidéken, Verbászon, 

Mitrovicán, Rumán és Nagykikindán. A Vajdasági Klinikai Központban 296, a péterváradi 

katonakórházban pedig 27 beteget kezelnek a tartomány egész területéről a tegnapi adatok 

szerint. 

 

Elmarad az emlékünnepség az aracsi Pusztatemplomnál 
2020. július 22. – Pannon RTV 

Július 26-ra tervezték a hagyományos, 22. emlékünnepséget a romtemplomnál, az egyre 

súlyosbodó járványhelyzet miatt azonban a szervezők kénytelenek voltak lemondani az 

eseményt. A tordai Aracs Hagyományápoló Társaság elnöksége közleményében kifejtette, 

habár a társaság tagjai már megtették a szükséges előkészületeket, munkaakciókat is 

szerveztek az esemény sikeressége érdekében, felmérve a helyzet súlyosságát, a rendezvény 

elhalasztása mellett döntöttek. 

 

Nagybecskerek megpályázta az Európa sportvárosa 2021 címet 
2020. július 22. – Pannon RTV 

Nagybecskereket korábban is a sportok városaként emlegették. Nem érdemtelenül, hiszen a 

Bega-menti városnak eddig 43 olimpiai résztvevője volt. Nagybecskerek sportolói eddig 

összesen 23 olimpiai érmet szereztek. 

 

A Vajdaságban is gyógyít a katolikus orvosmisszió 

2020. július 23. – Kecskés Csoma – Mandiner  

A koronavírus-járvány óta először indult útnak a Katolikus Karitász Orvosmissziója. Az 

önkéntes orvosokból álló különítmény július első hétvégéjén a Délvidéken végzett 

szűrővizsgálatokat magyar diákok és hozzátartozóik körében. Vojcek Lászlót, a missziót 

vezető orvost kérdezte a Mandiner a tanulságokról. Az Orvosmisszió azokat az elszakított 
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településeket keresi fel, ahol magyar nyelvű intézmény, óvoda, iskola van. Elsődleges 

célkitűzése a három és 16 éves kor közötti gyermekek szűrése, gondozása. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. július 23-i számában.) 

  
Kárpátalja közel 124 millió forint értékű segélyszállítmányt kapott 
2020. július 22. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Kárpátaljai szervezetek és egészségügyi intézmények kaptak a Magyar Ökumenikus 

Segélyszervezet jóvoltából közel 124 millió forint értékű segélyszállítmányt a koronavírus-

járvány elleni küzdelemhez. A fertőtlenítőszereket és védőfelszereléseket tartalmazó adomány 

átadására július 22-én került sor Beregszászban. Az eseményen Olekszij Petrov, a Kárpátaljai 

Megyei Állami Közigazgatási Hivatal vezetője megköszönte Lehel Lászlónak, a Magyar 

Ökumenikus Segélyszervezet elnök-vezérigazgatójának a segítségnyújtást és a május 21-én, 

Ungváron aláírt együttműködési megállapodásba foglalt munkáját. 

 

Útjavításba kezdtek a lakosok Nagydobronyban 
2020. július 22. – karpatalja.ma 

Az ungvári járási Nagydobronyban összefogtak a helyi lakosok a rossz utak állapota miatt – 

tudatta július 22-én a Novini Zakarpattya internetes hírportál. Közös erővel vágtak neki az 

egyik mellékút leaszfaltozásához. A kezdeményezéshez sok helyi férfi csatlakozott. 

Nagydobronyban korábban már volt erre példa, 2016-ban az Éger utca bekötő szakaszát 

sikerült a helyieknek leaszfaltozniuk. 

 

János és Gáspár nedűje Kijevben 
2020. július 23. – Szőlősi Hunor – Figyelő  

Beregvidékről a szőlészet-borászat jut elsőként az ember eszébe. Ha Kárpátalja kapcsán 

mégis a sör kerül szóba, az idősebb korosztálynak a szovjet éra vicce ugrik be a munkácsi 

sörgyárról, hogy alig habzó nedűjének a minősége a szocialista munkaversenynek hála 

folyamatosan javul, de sajnos még ihatatlan￼. Majd 1997-ben ZiP néven sörfőző üzem indult 

Beregszászon, de bő egy évtized után csődbe ment.￼ Végül 2014-ben kelt el a romos 

gyártelep. Két helybeli vállalkozó vásárolta meg: Varga Gáspár, aki még a 90-es években 

költözött Budapestre, és partnere, Sipos János, aki pedig épp arra készült, hogy ő is 

véglegesen búcsút int Ukrajnának. A történetet a beregszászi sörfőzdében meséli János, 

miközben üzlettársa, Gáspár a magyar fővárosból érkezik. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. július 23-i számában.) 
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http://life.karpat.in.ua/?p=22497&lang=hu
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/utjavitasba-kezdtek-a-lakosok-nagydobronyban/
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Pozitív eredmények, egyesületek támogatása 
2020. július 22. – Népújság 

A Marác Községi Magyar Nemzeti Önigazgatási Közösség Tanácsa múltheti ülésén elbírálták 

a nemzetiségi programokat megvalósító egyesületeknek kiírt pályázatra beérkezett 

kérelmeket. A nemzetiségileg vegyesen lakott területen működő 11 egyesületnek a tanács 30 

ezer euró támogatást biztosított, míg az egyesületek 39.400 eurót igényeltek a beadott 

pályázatok alapján. 

 

Élettel teli múlt 
2020. július 22. – Népújság 

Életet a muravidéki tájházakba! A szépen felújított falusi porták ugyanis csak akkor lesznek 

vidékünk ékkövei és akkor érik el céljukat, ha egyidőben őrzik és élővé is teszik örökségünket. 

A napokban az életteli jelen és a múlt szép találkozása volt a Domonkosfai Portán, ahol az 

evangélikus nyári tábor résztvevői töltöttek egy tartalmas napot (képünkön), de látogatást 

tettünk a készülő völgyifalui tájház tájékán is, ahol terveket szőnek arról is, hogy bekerüljenek 

az „iskola a természetben” programba. 

 

Gátjavítás Benicénél és Gyertyánosnál 
2020. július 22. – Népújság 

A kormány hat új projektet sorolt be a hatályban lévő 2020–2023 vízügyi fejlesztési tervbe, 

közülük kettő a Muravidék árvízvédelmét javítja. Az egyik a Lendvai községben a Mura 

árvízvédelmi töltéseinek javítása Benicénél és Gyertyánosnál. A beruházás értéke 1,4 millió 

euró. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. július 22. – Kossuth Rádió  

 

A kétezres évek elején  szlovákiai magyar társadalmi szervezetek hozták létre a Szövetség a 

Közös Célokért szervezetet azzal a céllal, hogy végezze a magyarigazolványok kiadásával 

kapcsolatos feladatokat. Dél-Szlovákia minden régiójában nyitottak irodát, hogy 

megkönnyítsék a kérelmezők dolgát. Később a szervezet bővítette a tevékenységét, 

megalapította a felvidek.ma honlapot, bekapcsolódott a Családlánc tevékenységébe, segítette 

a vállalkozókat, egyszóval, ahol a felvidéki magyarság közös céljairól volt szó, ott a Szövetség 

munkát vállalt. A legutóbbi közgyűlésen távozott az elnök, Duray Miklós, helyét Gubík László 

vette át.  
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https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9179-pozit%C3%ADv-eredm%C3%A9nyek,-egyes%C3%BCletek-t%C3%A1mogat%C3%A1sa.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9184-g%C3%A1tjav%C3%ADt%C3%A1s-benic%C3%A9n%C3%A9l-%C3%A9s-gyerty%C3%A1nosn%C3%A1l.html
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-22_18-02-00&enddate=2020-07-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-07-22_18-02-00&enddate=2020-07-22_18-40-00&ch=mr1
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Ismeretlen elkövetők ismét megrongálták a Szolyvai Emlékpark siratófalának hátsó felületén 

elhelyezett szabadtéri kiállítás anyagát. A táblákon közel 15 ezer, a sztálini lágerekbe hurcolt 

áldozat neve szerepel.  

  

Romániában a tervek szerint szeptember 27-én tartanak helyhatósági választásokat. Az 

RMDSZ július 19-ét jelölte meg tagszervezetei számára a jelöltállítás határidejeként. Temes 

megye legtöbb településén megnevezték a magyar érdekvédelmi szervezet polgármester-

jelöltjeit, elkészült a tanácsos jelöltek rangsorolása, ám vannak olyan települések, ahol még 

nem sikerült megtalálni a megfelelő és a jelölést vállaló személyeket. 

  

Többnyelvű tábla hirdeti ezentúl az erdélyi Besztercén a város szász múltját és azt, hogy még 

nem is olyan régen sok magyar élt a városban. Szász, német, román és magyar felirat kerül az 

egykori középkori város kapuinak a helyére. Szilágyi Szabolcs összeállítása. 

  

A Rákóczi Szövetség 1998 óta szervez nyári tábort Kárpát-medencei középiskolai tanároknak, 

kiemelten azoknak, akik a Szövetség középiskolai szervezeteit irányítják és segítik az 

ifjúságszervező munkát. A nyári tábor minden évben a szakmai továbbképzés és 

kapcsolatépítés mellett lehetőséget teremt arra, hogy a Rákóczi Szövetség kifejezze a tanárok 

iránti megbecsülését. Az idei sátoraljaújhelyi tábor rendhagyóra sikerült.   

  

Évek óta gyakorlat, hogy szegedi diákok egy csoportja utazik erdélyi középiskolákba és 

viszont. A Nemzetpolitikai államtitkárság Határtalanul programja idén tavasszal nem 

bonyolított nagy forgalmat, de a szegedi Kőrösy József Közgazdasági Technikum diákjai 

bíznak az őszi út sikerében.  

  

Ma 1 éve avatták fel Hunyadi János szobrát Belgrádban, a zimonyi Duna-parton Áder János 

magyar és Aleksandar Vučić szerb köztársasági elnök jelenlétében. Madarassy István szobrász 

alkotása előtt akkor magyarok és szerbek együtt tisztelegtek az 1456-os nándorfehérvári 

győzelem hősei előtt. Ma a nándorfehérvári diadal 564. évfordulóján nincs megemlékezés, 

mert koronavírus járvány van. Mészáros Zoltán szabadkai történésszel készült beszélgetéssel  

emlékezünk. 


