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Nyomtatott és online sajtó 
 

Márton Áron-szobrot avattak Kaposváron 
2020. október 3. – MTI, Magyar Hírlap, Krónika, Webrádió, M1, Kossuth Rádió 

Felavatták Márton Áron (1896-1980), Erdély minden diktatúra ellen következetesen kiálló 

római katolikus püspökének szobrát Kaposváron szombaton. Kövér László, az Országgyűlés 

elnöke a város Kossuth terén, Párkányi Raab Péter szobrászművész alkotásánál hangsúlyozta: 

Márton Áron ember- és nemzettársainak, híveinek reménységet nyújtott a 

reménytelenségben, emberséget az embertelenségben, hitet a hitetlenségben, magyarságot a 

magyarellenességben, székely öntudatot az árvaságban, és tetteivel visszaadta a szavak 

magyar értelmét, erkölcsi súlyát, valamint emberi hitelét. 

 

Az anyaország támogatása Vajdaságnak 
2020. október 3. – Pannon RTV 

Hatalmas beruházások zajlanak jelenleg is Szerbia és Magyarország között. Erről is beszélt 

ma a Pannon TV stúdiójában Potápi Árpád János, aki egy tárcaműsor felvételén volt 

médiaházunk vendége. A magyar nemzetpolitikai államtitkár a szerb-magyar viszonyokról 

szólt. Elmondta: fontos fejlesztés a Szeged és Szabadka közötti vasút építése. Ettől azt 

remélik, hogy a gazdasági összefogás is erősödik Vajdaság és a magyarországi Dél-Alföld 

között. Potápi szerint ebbe az együttműködésbe Temesvár környékét is be kell kapcsolni. A 

magyar politikus az interjúban beszélt a szerb-magyar megbékélés fontosságáról, annak 

történelmi előzményeiről és arról is, hogy jelenleg a magyar kormány miként támogatja a 

vajdasági magyarságot. 

 

Bocskai-díjjal tüntették ki Marosvásárhelyen Szili Katalint  
2020. október 3. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) Bocskai-díjával tüntették ki 

szombaton Marosvásárhelyen Szili Katalin miniszterelnöki megbízottat, az Országgyűlés volt 

elnökét. A politikus köszönőbeszédében azt a nézetét hangoztatta, hogy nem szabad 

megengedni, hogy a pártpolitika megossza a magyarságot. Meg kell találni azt a nemzeti 

minimumot, amiért a különböző nézeteket vallók is együtt tudnak harcolni. Bocskai István 

erdélyi fejedelem végrendeletéből idézte: a magyarságnak semmi nagyobb erőssége nem lehet 

az egymás között való egyezségnél és szeretetnél”. Úgy vélte: kellenek a viták de néhány olyan 

dolognak is kell lennie a nemzeten belül, ami mindenkinek fontos. Az egyik alapkérdésnek a 

magyarság megmaradását tekintette, ennek pedig szerinte az a kulcsa, hogy milyen az 

egyetemek által nevelt magyar értelmiség. 
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https://www.magyarhirlap.hu/belfold/20201003-marton-aron-szobrot-avattak-kaposvaron
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-anyaorszag-tamogatasa-vajdasagnak?fbclid=IwAR1xhal-jTJMoMAm_VaLJRAj-XKLnnuY_a6VzYRFz1t7oIq9tuaGv_2LpYg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-sapientia-egyetem-bocskai-dijaval-tuntettek-ki-szili-katalint
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Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új székházát 

2020. október 3. – MTI, Magyar Nemzet, vasarnap.hu   

Átadták a Nemzeti Művelődési Intézet új, a magyar kormány 3,18 milliárd forintos 

beruházásával létesített székházát szombaton a Bács-Kiskun megyei Lakiteleken, a 

Hungarikum Ligetben. Lezsák Sándor, a Népfőiskolai Alapítvány elnöke - az Országgyűlés 

egyik fideszes alelnöke - a székházátadáson köszöntőjében elmondta: a kiemelt kormányzati 

beruházás hátterében a magyar költségvetés, az adófizető polgárok támogatása és jogos 

elvárása van. Ez az épület szolgálja "a magyar kultúra szent ügyét", a Kárpát-medencei 

magyarok közösségi életét - tette hozzá. Az eseményen felolvasták Orbán Viktor 

köszöntőlevelét, amelyben a miniszterelnök a Nemzeti Művelődési Intézet legfontosabb 

feladataként említi, hogy helyi szinten segítsen a közösségeknek felismerni és megóvni saját 

értékeiket, bizonyítva, hogy virágzó kulturális élet a fővároson kívül is lehet. 

 
MPP-s válasz a zendülőknek: ismét nem létező szervezetekkel próbálnak 

bomlasztani 
2020. október 2. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Önös érdeket követő politikai kavarókról beszél, és elhatárolódik csütörtök esti 

közleményében a Mezei János pártelnököt lemondása felszólító „fiktív helyi szervezetktől” a 

Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei szervezete. „A Magyar Polgári Párt Maros megyei 

szervezete megdöbbenéssel veszi tudomásul, hogy önös érdekeket követő politikai kavarók 

fiktív helyi szervezetek felsorolásával próbálják meg bomlasztani az MPP-t és támadni az 

Erdélyi Magyar Szövetséget. Határozottan elhatárolódunk a Mezei Jánost lemondásra 

felszólító levéltől” – szögezi le a Krónikához csütörtök késő este az MPP közkapcsolati irodája 

által eljuttatott közleményben az MPP Maros megyei szervezete nevében Csonta Ferenc 

megyei elnök, Vass Imre, Makfalva polgármestere, Kátai Attila országos alelnök, Ambrus 

Jenő (Csíkfalva), Fülöp András (Erdőszentgyörgy).  

 

Az RMDSZ diktálhat a Szatmár megyei önkormányzatban is 
2020. október 2. – Krónika 

Az RMDSZ megyei tanácsosai alkotják a legnagyobb frakciót a Szatmár megyei 

önkormányzatban, miután a szatmárnémeti tanácsban is sikerült megszerezniük a többséget. 

Az összesen 32 megyei tanácsosi mandátum közül 15 jut a magyar politikai alakulatnak, írta 

az Agerpres a részleges választási eredmények alapján. A vasárnapi helyhatósági 

választásokon a voksolók 38,28 százaléka tette a pecsétet a tulipánra. A döntéshozó testületbe 

szintén bejutó Nemzeti Liberális Párt (PNL) a maga 25,79 százalékával 10 tanácsosi 

mandátumot kap, a Szociáldemokrata Párt (PSD) ötöt (a szavazatok 13,99 százalékát kapta), 

a Népi Mozgalom Pártja (PMP) pedig kettőt (5,43 százalék). Pataki Csaba tanácselnök – 
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https://vasarnap.hu/2020/10/05/atadtak-a-nemzeti-muvelodesi-intezet-uj-szekhazat/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mpp-s-valasz-a-zendulonek-ismet-nem-letezo-szervezetekkel-probalnak-bomlasztani
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mpp-s-valasz-a-zendulonek-ismet-nem-letezo-szervezetekkel-probalnak-bomlasztani
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/az-rmdsz-diktalhat-a-szatmar-megyei-onkormanyzatban-is
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akinek szintén van szavazati joga a döntéshozó testületben – a voksok 39,12 százalékával 

újrázott. 

 

„Egy meg egy több mint kettő” – tárgyalást kezdeményez az EMSZ az RMDSZ-

szel a parlamenti választásokról 
2020. október 2. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 

Tárgyalást kezdeményez az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetséggel (RMDSZ) a decemberben esedékes parlamenti választásokról – 

jelentették be az EMSZ társelnökei a pénteken tartott kolozsvári sajtótájékoztatójukon. Mezei 

János, az EMSZ társelnöke kijelentette, sürgősen írásban megkeresik az RMDSZ-t, és 

felajánlják a nagyobbik erdélyi magyar politikai szervezet számára az együttműködésüket a 

decemberben esedékes parlamenti választások vonatkozásában. Az EMSZ-t létrehozó Magyar 

Polgári Párt (MPP) elnöke nyomatékosította: hozzá szeretnének adni az erdélyi magyarság 

képviseletéhez, és abban bíznak, hogy egy új együttműködés jöhet létre az erdélyi magyar 

politika szereplői között. 

 

A harang a templom szíve – két új harangot szentelt fel az evangélikus egyház 

Kolozsváron 
2020. október 2. – Krónika 

Két új – Mi Atyánk és Összetartozás névre keresztelt – harangot szenteltek fel a Kolozsvári 

Evangélikus-Lutheránus Egyházközség udvarán pénteken délután. A harangokat a jelenleg 

restaurálás alatt álló templom tornyába később helyezik el, így összesen három harang fog 

imára buzdítani, a Szentháromságra való emlékeztetésképpen – hangzott el az ünnepségen. 

Az evangélikus templomnak a 18. században összesen hat harangja volt, melyek közül a 

történelem viszontagságai ötöt elsodortak, így csak egy maradt. A most felszentelt két harang 

– a kisebbik, a Mi Atyánk-harang és a nagyobbik, az Összetartozás-harang – a templom 

ékszere lesz, és felszentelésük a trianoni békediktátum 100. évfordulóján, a Nemzeti 

Összetartozás Évében azt jelképezi: a megpróbáltatások nem törhetik meg a közösség erejét. 

 

Most először online is alá lehet írni az RMDSZ-nek a parlamenti választásokra 
2020. október 2. – transindex.ro 

Elkezdte az RMDSZ az aláírásgyűjtést a parlamenti választásokra, és idén először erre online 

is lehetőség van. Az RMDSZ 100 ezer aláírást kell gyűjtsön Romániában, külföldön pedig 

4000-et ahhoz, hogy iktassák a listáját a decemberi parlamenti választásokra.  

 

Erősödött a Szilágy megyei magyarság önkormányzati képviselete 
2020. október 2. – maszol.ro 

Erősödött a szilágysági magyarság önkormányzati képviselete a helyhatósági választások 

után: nőtt az RMDSZ-es polgármesterek és a helyi tanácsosok száma is. Seres Dénes 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begy-meg-egy-tobb-mint-kettorn-targyalast-kezdemenyez-az-emsz-az-rmdsz-szel-a-parlamenti-valasztasokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/begy-meg-egy-tobb-mint-kettorn-targyalast-kezdemenyez-az-emsz-az-rmdsz-szel-a-parlamenti-valasztasokrol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-harang-a-templom-szive-n-ket-uj-harangot-szentelt-fel-az-evangelikus-egyhaz-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/a-harang-a-templom-szive-n-ket-uj-harangot-szentelt-fel-az-evangelikus-egyhaz-kolozsvaron
https://itthon.transindex.ro/?hir=61505
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132874-er-sodott-a-szilagy-megyei-magyarsag-onkormanyzati-kepviselete
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képviselő, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke a Maszolnak elmondta, a magyar 

nyelvű oktatás erősítése, az infrastruktúra fejlesztése, valamint az új európai uniós 

finanszírozási ciklusra való felkészülés a frissen megválasztott magyar önkormányzati vezetők 

legfontosabb célkitűzése.  

 

Biró Zsolt: üldözési mániára vall, hogy engem okolnak az MPP-sek  
2020. október 2. – maszol.ro 

Biró Zsolt volt elnököt gyanúsítja azzal a Magyar Polgári Párt (MPP) Maros megyei 

szervezetének vezetősége, hogy ő áll ama kezdeményezés mögött, amely részeként több 

Maros megyei MPP-alapszervezet lemondásra szólította fel Mezei Jánost, a párt jelenlegi 

országos elnökét. Biró Zsolt parlamenti képviselő (aki a 2016-os együttműködés 

eremdényekétn RMDSZ-listán jutott be a törvényhozásba) cáfolta ezt.  

 

Továbbra is kamatoztatná tapasztalatait a közösség érdekében Tánczos Barna 
2020. október 2. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

További infrastrukturális beruházások elkezdését szorgalmazza Székelyföldön Tánczos Barna 

RMDSZ-es szenátor, aki újabb négyéves bukaresti mandátumra pályázik. A politikus 

továbbra is felkarolná a mezőgazdaság ügyét és a jégkorongot sem hagyná el.  

 

Levélszavazásra buzdítja a külföldön élő romániaiakat az Állandó Választási 

Hatóság 
2020. október 2. – maszol.ro, Krónika 

Az Állandó Választási Hatóság (AEP) előkészítette a parlamenti választásokat a választási 

folyamat megszervezésére vonatkozó tervnek megfelelően – nyilatkozta péntek este Florin 

Constantin Mituleţu-Buică. Az AEP-elnök ugyanakkor felhívást intézett a külföldön élő 

román állampolgárokhoz, hogy regisztráljanak a levélszavazásra, mert ez az „egyetlen 

garancia” választójoguk gyakorlására.  

 

Tudományok háza és kulturális központ készül Marosvásárhely történelmi 

belvárosában 
2020. október 2. – szekelyhon.ro 

Többfunkciós közösségi intézményt hoz létre a marosvásárhelyi Studium – Prospero 

Alapítvány a város történelmi belvárosában. A marosvásárhelyi Bolyai téri unitárius 

egyházközség tulajdonában levő ingatlanban civil szervezetek és vállalkozások számára 

inkubátorház és coworking tér (közösségi iroda), orvosi szolgálati lakások, valamint 

tudományok háza és kulturális központ is helyet kap. Ahogy Vass Levente, az alapítvány 

ügyvezető igazgatója elmondta, az unitárius templom melletti félkész állapotú épületet 

hosszútávra vették bérbe az egyháztól, és annak befejezésére és működtetésére vállalkoztak. A 

befektetés értéke 17,7 millió lej és Magyarország Kormányának támogatásával valósul meg, a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132877-biro-zsolt-uldozesi-maniara-vall-hogy-engem-okolnak-az-mpp-sek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132888-tovabbra-is-kamatoztatna-tapasztalatait-a-kozosseg-erdekeben-tanczos-barna
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132910-levelszavazasra-buzditja-a-kulfoldon-el-romaniaiakat-az-allando-valasztasi-hatosag
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132910-levelszavazasra-buzditja-a-kulfoldon-el-romaniaiakat-az-allando-valasztasi-hatosag
https://szekelyhon.ro/aktualis/tudomanyok-haza-es-kulturalis-kozpont-keszul-marosvasarhely-tortenelmi-belvarosaban
https://szekelyhon.ro/aktualis/tudomanyok-haza-es-kulturalis-kozpont-keszul-marosvasarhely-tortenelmi-belvarosaban
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miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárságának, a Bethlen Gábor Alapprogramnak és 

az RMDSZ vezetőségének a jóvoltából. 

 

Aláírásokat gyűjt a gyergyószéki RMDSZ is 
2020. október 2. – szekelyhon.ro 

Újra aláírásgyűjtésbe kezdett az RMDSZ Gyergyó területi szervezete. Ezúttal a december 6-ai 

parlamenti választásokon való induláshoz kérik a lakók támogatását. Előző évekhez 

viszonyítva fele annyit, vagyis 100 ezer aláírást kell összegyűjtsenek azok a pártok, amelyek 

indulnak a parlamenti választásokon. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség gyergyószéki 

szervezete hat-hétezer támogatói aláírással járulna hozzá a kezdeményezéshez – mondta 

sajtótájékoztatón Barti Tihamér, területi elnök. 

 

Gálfi Árpád polgármester: ezt a választást Székelyudvarhely városa nyerte meg  
2020. október 3. – maszol.ro 

A székelyudvarhelyi polgármester-választást Gálfi Árpád nyerte meg a szavazatok 68 

százalékával. A Szabad Emberek Pártjának (POL) jelöltlistájára pedig a szavazók 62,6 

százaléka voksolt, ami 12 helyet jelent a 19 tagú városi képviselőtestületben. Vagyis az újrázó 

polgármester és csapata kényelmes önkormányzati többséggel vezetheti a Küküllő-parti 

várost a következő négy esztendőben.  

 

Miért számít mérföldkőnek, hogy a csángóknak magyar színekben lett 

polgármesterük?  
2020. október 3. – transindex.ro 

A Bákó megyei „román tengerben” a csángóknak először lett RMDSZ-es polgármestere. A 

moldvai szervezet elnökét és a frissen megválasztott polgármestert kérdezték mit jelent ez a 

közösségre nézve.  

 

Rangsorolta képviselő- és szenátorjelöltjeit a Kolozs megyei RMDSZ  
2020. október 3. – maszol.ro, transindex.ro 

Csoma Botond szerepel az RMDSZ Kolozs megyei képviselőlistájának első helyén, Talpas 

Botond a másodikon, László Attila pedig a szenátori listát vezeti, dőlt el a Kolozs Megyei 

Képviselők Tanácsának (MKT) szombati ülésén. A kolozsvári Református Kollégium udvarán 

megszervezett ülésen többek között megvitatták az önkormányzati választások eredményeit, 

felvázolták a parlamenti választások menetét, bemutatkoztak a képviselők és szenátorok, 

majd 84 szavazó rangsorolta a jelölteket. A jelöltállítás határidejéig, szeptember 28-ig Kolozs 

megyében három jelentkezés érkezett, Csoma Botond és Talpas Botond képviselőnek, László 

Attila pedig szenátornak indul a választásokon. László Attila 78 támogató szavazatot gyűjtött 

össze, Csoma Botond 60 igen szavazattal került a képviselői lista első helyére. Arról is döntött 

az MKT 81 igen szavazattal, hogy a Kolozs Megyei Tanács alelnök-jelöltje továbbra is Vákár 

István lesz. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/alairasokat-gyujt-a-gyergyoszeki-rmdsz-is
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132912-galfi-arpad-polgarmester-ezt-a-valasztast-szekelyudvarhely-varosa-nyerte-meg
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28648&miert_szamit_merfoldkonek_hogy_a_csangoknak_magyar_szinekben_lett_polgarmestere?
https://itthon.transindex.ro/?cikk=28648&miert_szamit_merfoldkonek_hogy_a_csangoknak_magyar_szinekben_lett_polgarmestere?
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132929-rangsorolta-kepvisel-es-szenatorjeloltjeit-a-kolozs-megyei-rmdsz
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Három nap alatt két temetőt gyaláztak meg Szatmár és Máramaros megyében 
2020. október 3. – transindex.ro 

Az utóbbi napokban két temetőt rongáltak meg ismeretlen tettesek, de az esetek között talán 

csak az közös, hogy akik nem tisztelik az emlékhelyeket: sem a román katonai temetőket, sem 

a magyar katolikus sírokat, de a forradalom hősi halottjait sem. Csütörtökön a román sajtó – 

a Transparentnews.ro – arról számolt be, hogy a szatmárnémeti hatóságok vizsgálatot 

indítottak, mivel ismeretlen tettesek megrongálták egy román katonatemető fejfáit.  

 

Cseke Attila: Bihar megyében az RMDSZ több szavazatot kapott, mint Kovászna 

megyében 
2020. október 3. – Bihari Napló 

A helyhatósági választások végén az RMDSZ megyei elnökét, Cseke Attilát kérdezték a 

választásról, a hangulatról, az eredményekről. 

 

Bajkai István: Romániában a magyarok megfélemlítése a cél 
2020. október 4. – szekelyhon.ro 

Bajkai István ügyvéd, magyar országgyűlési képviselő többször felemelte szavát a 

bebörtönzött Beke István és Szőcs Zoltán ügyében. Szerinte az ítélettel a teljes erdélyi 

magyarság megfélemlítését, az úzvölgyi eseményekkel pedig a múlt tagadása mellett a 

románok és magyarok szembeállítását célozza a román hatalom. 

 

Látkép a nagyvilágban élő erdélyi magyarokról 
2020. október 5. – Krónika 

A nagyvilágba kiköltözött erdélyi magyarok mintegy negyede nem zárja ki, hogy valamikor a 

közeljövőben visszatér Romániába – derül ki a Bálványos Intézet nagyszabású, eddig 

példátlan kutatásából. A kivándoroltak nagyrészt gazdasági okokból, illetve az itthon 

tapasztalt politikai helyzet miatt emigráltak, és túlnyomó többségük elégedett jelenlegi 

életszínvonalával: jobban élnek, mint itthon. A hiánypótló kutatás arra is rávilágít, hogy a 

megkérdezettek leginkább annak az országnak a híreit követik, ahol jelenleg élnek, és inkább 

őshonos állampolgárokkal barátkoznak. Bár a csaknem 1800 kérdőívet feldolgozó kutatás 

adatai nem tekinthetők reprezentatívnak, lehetőséget adnak megfigyelni az erdélyi magyarok 

migrációs mintázatának egyes jellemzőit. 

 

Barna Gergő szociológus szerint az EMSZ nem jelent alternatívát, a PNL nem 

dőlhet hátra, a PSD-t nem lehet leírni 
2020. október 5. – Krónika 

Az RMDSZ szempontjából vegyes, de inkább pozitív az idei helyhatósági választáson szerzett 

eredmény képe: sikerült megszerezni Marosvásárhelyt, megőrizni Szatmárnémetit és 

mindkét megyében a tanácselnöki tisztséget, miközben a szórványmegyékben jelentős a 
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https://itthon.transindex.ro/?hir=61520&harom_nap_alatt_ket_temetot_gyalaztak_meg_szatmar_es_maramaros_megyeben
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-bihar-megyeben-az-rmdsz-tobb-szavazatot-kapott-mint-kovaszna-megyeben-3237814/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-bihar-megyeben-az-rmdsz-tobb-szavazatot-kapott-mint-kovaszna-megyeben-3237814/
https://szekelyhon.ro/vilag/bajkai-istvan-romaniaban-a-magyarok-megfelemlitese-a-cel
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térvesztés – állapította meg Barna Gergő a Székelyhon Tv-ben sugárzott interjúban. A 

kolozsvári szociológus a Nézőpont című műsorban elmondta, bebizonyosodott, hogy az 

erdélyi magyarok szempontjából az EMSZ nem jelent alternatívát az RMDSZ-szel szemben. 

Szerinte országos viszonylatban korai jobboldali előretörésről beszélni, és teljesen leírni a 

PSD-t. 

  

A Híd a Drucker-párttal tárgyal, hogy lesz ebből magyar egység? Megkérdeztük 

a pártelnököket 
2020. október 2. – Ma7.sk 

Sokan felkapták a fejüket a hírre, hogy a Híd Tomáš Drucker pártjával tárgyal. A három 

pártelnököt kérdeztük a célokról, a bizalomról, vagy annak hiányáról. Sólymos László, a 

Most-Híd elnöke a napokban egyeztetett az ugyancsak parlamenten kívüli Dobrá voľba 

elnökével, Tomáš Druckerrel. Drucker a TASR híre szerint a szociális hálón úgy fogalmazott, 

rákérdezett, hogy áll az alakulóban lévő egységes magyar párt. Ha mégsem jönne össze, akkor 

el kellene gondolkodni egy észszerű együttműködésen" - vélekedett a Dobrá voľba elnöke. 

Hogyan lesz ebből magyar egység? Szembemegy a Híd az augusztus 20-i 

szándéknyilatkozattal? Megkerestük a három párt első emberét. 

 

Párkányi tőrdöfés? 
2020. október 2. – Ma7.sk 

Mózes Szabolcs, az Összefogás elnöke a „Párkányi tőrdöfés” című Facebook bejegyzésében 

arról ír, hogy míg országos szinten zajlanak a hárompárti egyeztetések, dolgoznak az 

összefogás kiépítésén, addig helyi szinten, Párkányban tőrdöfést kapott az együttműködés. 

Ezzel a bejegyzésével azonban féligazságokat állít. Nem konkretizálja a helyzetet és annak 

körülményeit, az elnök úr csak általánosságban fogalmaz, de ezzel negatívan állítja be a helyi 

MKP frakció munkáját. 

 

Családias hangulatú tisztelgés Szenczi Molnár Albert emléke előtt 
2020. október 3. – Ma7.sk 

A Csemadok már több mint fél évszázada megemlékezik Szenczi Molnár Albertről 

szülővárosában, Szencen. Kulturális szövetségünk az idei évben is eseménysorozattal készült, 

aminek megnyitója október 2-án lett volna. Mivel azonban a rendezvények sorsát 

megpecsételte a járványhelyzet, le kellett mondani az eseményeket. Amikor kiderült, hogy 

legfeljebb 50 fő részvételével lehet rendezvényeket tartani, a Csemadok Szenci Területi 

Választmánya úgy határozott, legalább szűk körben megtartják a koszorúzást Szenczi Molnár 

Albert köztéri szobránál. Az ünnepség előtt Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke köszöntötte az 

egybegyűlt, nagyjából harminc fős, emlékező közösséget, majd Pongrácz Flóra elmondta Tóth 

Elemér Könyörgés József Attilához című versét. 
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https://ma7.sk/aktualis/a-hid-a-drucker-parttal-targyal-hogy-lesz-ebbol-magyar-egyseg-megkerdeztuk-a-partelnokoket
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Sólymos: "Új vízió kell, és őszinte, jövőbe mutató politika" 
2020. október 3. – bumm.sk 

Tisztújító közgyűlést tartott a Híd komáromi járási szervezete. A fő téma a párt új járási 

elnökének megválasztása volt. A küldöttek Tóth Pétert, Szilas polgármesterét bízták meg a 

pozíció betöltésével. Tóth Péter beszédében hangsúlyozta, hogy szükség van egy olyan 

politikai erőre, amely kormánypozícióból tudja támogatni a régiót. "Szilas tökéletes példája, 

hogy a vidékfejlesztés akkor működik, amikor a régiót fontosnak tartó politikai párt a 

kormány része. A Híd ilyen párt volt az előző kormányban. Azért fogunk dolgozni, hogy ez a 

következő kormányban újra így lehessen" – mondta Tóth Péter. 

 

Befejező állomásához érkezett a Határtalan képzőművészet című kiállítás 
2020. október 3. – Felvidék Ma 

Idén januárban indult útjára az a határokon átívelő képzőművészeti kiállítás, mely vajdasági 

és felvidéki fiatal tehetséges alkotók munkáit mutatta be Szabadkán és Zentán, majd a nyár 

közepén a Felvidékre érkezett. A komáromi Limes Galéria adott otthont a tárlatnak, végül az 

anyaországi Tata városában talált otthonra, ahol tatai művészek is kapcsolódtak a kiállítás 

anyagához. Tatán, a Volt Zsinagóga Kiállítóhely fogadta a kiállítást, ahol bemutatkozott a 

tizenkét vajdasági és tizenkét felvidéki fiatal képzőművész, akikhez ezúttal tizenkét tatai 

művész csatlakozott. 

 

A Híd és az MKP is lobbizott a belügyben a kettős állampolgárság tiltásának 

eltörléséért 
2020. október 3. – Új Szó 

A kettős állampolgárság tiltásának eltörléséről tárgyalt a belügyminisztériummal először a 

Híd, majd Ondrej Dostál koalíciós parlamenti képviselővel karöltve az MKP. A tárca azonban 

hajthatatlan, alapvetően marad a tiltás, de sok lenne a kivétel. Az egyesülési szándékának 

hangot adó három párt, az MKP, a Híd és az Összefogás megállapodott, hogy a 

belügyminisztérium által tervezett állampolgársági törvény módosítása kapcsán közösen 

lépnek fel. Az MKP képviselői az OĽaNO frakciójának tagjával, Ondrej Dostállal (OKS) 

közösen készítettek a jogszabálytervezethez módosító javaslatot, a Híd pedig saját indítványt 

nyújtott be a minisztériumhoz. „Külön igyekezeteiket a héten összehangolták” – fogalmaz a 

három párt közös sajtónyilatkozata, amelyet ugyan a Híd szóvivője küldött ki, de amely 

elsőként az MKP-elnök szavait idézi. 

 

Távúton rendezték meg a XXX. Herman Ottó Kárpát-medencei Biológiaverseny 

felvidéki döntőjét 
2020. október 4. – Felvidék Ma 

A verseny meghirdetője a Magyar Természettudományi Társulat, a felvidéki döntő szervezői a 

Mentor Felvidéki Tehetségsegítő Tanács és a búcsi Katona Mihály Alapiskola voltak. Az 

eredetileg a 2019/2020-as tanév áprilisára meghirdetett versenybe hét iskola jelezte 
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https://www.bumm.sk/regio/2020/10/03/solymos-uj-vizio-kell-es-oszinte-jovobe-mutato-politika
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https://ujszo.com/kozelet/a-hid-es-az-mkp-is-lobbizott-a-belugyben-az-allampolgarsagi-torveny-eltorleseert
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részvételét, mely a járványhelyzetre való tekintettel őszre tolódott. A napjainkban is érvényes 

aktuális járványügyi intézkedések miatt a verseny 2020. szeptember 28-án távúton, 

elektronikus formában valósult meg, nem veszélyeztetve így a résztvevők egészségét. 

 

Összefogás: a közös magyar pártnak a jövő nyárig meg kéne alakulnia 
2020. október 4. – Körkép 

A közös magyar politikai képviseletnek a jövő nyárig kellene megalakulnia – véli Bokor Réka, 

a parlamenten kívüli Összefogás (MKÖ) mozgalom sajtóügyekért felelős képviselője. 

Elmondása szerint abban még nincs megállapodás az Összefogás, az MKP és a Most-Híd 

képviselői között, hogy aláírást gyűjtenek az új párt megalapításához, vagy egy már meglévő 

pártot alakítanak át. A sajtómunkatárs szerint mindkét megoldás reális lehetőség. 

 

Október 6-án Somorján várjuk a helybéli zászlóanyákat 
2020. október 4. – Felvidék Ma 

Köztudott, hogy Trianon 100. évfordulója apropóján Kalondán készül az Összetartozás 

Zászlaja, amelynek védnökei felvidéki, anyaországi és erdélyi megbecsült magyar férfiak, 

akikkel együtt keresi és hívja  a zászlóanyákat a kalondai Pro Kalondiensis Polgári Társulás, 

hogy egy-egy szövetanyag-adománnyal tegyék még nagyobbá és gazdagabbá a közös zászlót, 

amelynek felavatására 2021-ben kerül sor, valamikor a kora nyár folyamán, a vírusmizéria 

után. Addig viszont folyik az adományok gyűjtése, és a kalondai egyesület minden lehetőséget 

kihasznál, hogy minél több településről legyenek zászlóanyák a Kárpát-hazából. 

 

A nemzeti összetartozás jelképe 
2020. október 5. – Magyar Szó 

A nemzeti összetartozás éve jegyében tegnap a szentmisét követően a bácskertesi 

(kupuszinai) Szent Anna római katolikus plébániatemplom udvarán turulszobor-avatásra 

került sor. A szobor Varga Adrián szilágyi fafaragó alkotása. Ft. Kurin István bácskertesi és 

szilágyi plébános prédikációjában az egyéni és közösségi emberi alapértékek fontosságát 

hangsúlyozta, kifejezve a hármas egység, az Isten, haza, család meghatározó jellegét. A 

szentmisén énekével közreműködött a helyi származású opera-énekesnő, Guzsvány Izabella. 

 

Ada: Az aradi vértanúkra emlékeztek 
2020. október 5. – Vajdaság Ma 

Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából, október 4-én délután az adai Damjanich János-

emlékműnél kegyeleti emlékműsort és koszorúzási ünnepséget tartottak. A megemlékezést 

követően a Szentháromság katolikus templom felszentelésének 225. évfordulójának 

alkalmából ünnepi szentmisét celebráltak. Vasárnap délután koszorúzással egybekötött 

megemlékezést, és szentmisét tartottak Adán, az aradi vértanúk előtt tisztelegve a város 
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https://korkep.sk/cikkek/belfold/2020/10/04/osszefogas-a-kozos-magyar-partnak-a-jovo-nyarig-meg-kene-alakulnia/
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központjában elhelyezett Damjanich János-emlékműnél. Az alkalmi műsorban irodalmi és 

történelmi összeállítást mutatott be a Vadvirág Hagyományápoló Kör, majd elhangzott a 

megemlékező beszéd. A rendezvény díszvendége Pásztor István, a tartományi képviselőház 

elnöke betegség miatt nem tudott részt venni a koszorúzáson. 

 

Megkoszorúzták Lázár Vilmos emléktábláját Nagybecskereken 
2020. október 5. – Pannon RTV  

Két aradi vértanú, Kiss Ernő és Lázár Vilmos sorsa is Nagybecskerekhez kötődik. 

Az Emmanuel kamarakórus, a nagybecskereki zeneiskola tanárainak fellépésével és Lázár 

Vilmos emléktáblájának megkoszorúzásával emlékeztek az 1848/49-es szabadságharc és 

forradalom hőseire vasárnap este a becskereki székesegyházban. 

 

Jubilál a vajdasági magyar óvodapedagógusok egyesülete 
2020. október 3. – Vajdaság Ma 

Huszonöt évvel ezelőtt alakult meg a Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete, mely 

később Brunszvik Teréz nevét is felvette. Idén a járványhelyzet miatt a rendezvényeiket nem 

tudták megtartani, de a jubileumot most mégis sikerült megünnepelni Kishegyesen a Kátai 

vendégházban. A rendkívüli állapot egy időre berekesztette a civil szervezetek munkáját is. A 

Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete sem tudta megtartani a tervezett 

rendezvényeit. Dr. Szőke Anna, az egyesület elnöke arról számolt be, hogy most mégis 

sikerült megtartani a jubileumi ünnepséget, idén ugyanis már 25 éves az egyesület. 

  
Badalóban is megújult a családorvosi rendelő 
2020. október 4. – Kárpátalja 

Újabb felújított családorvosi rendelő került átadásra október 2-án a magyar kormány 

támogatásával és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) közreműködésével a 

beregszászi járási Badalóban. Az ünnepi esemény meghívott vendégei között volt Beke Mihály 

András első beosztott beregszászi magyar konzul, Brenzovics László, a KMKSZ és a 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) elnöke, Sin József, a 

KMKSZ Beregszászi Középszintű Szervezetének és a Beregszászi Járási Tanács elnöke, 

Hegyes Ruszlana, a Beregszászi Járási Alapellátási Központ vezetője, Szalai Imre 

polgármester, Jakab Lajos, a KMKSZ Badalói Alapszervezetének elnöke, családorvos és 

Dankai Péter,  akik a KMKSZ helyi képviselőjelöltjei a megalakuló Beregszászi Kistérségi 

Tanácsba, illetve a Beregszászi Járási Tanácsba, valamint Sápi Zsolt református lelkész. 

 

Mezőváriban is átadták a felújított családorvosi rendelőt 
2020. október 4. – Kárpátalja 

A magyar kormány támogatásával és a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

közreműködésével újabb felújított családorvosi rendelőt adtak át október 2-án, ezúttal 
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Mezőváriban. Az ünnepi eseményen jelen volt Beke Mihály András első beosztott beregszászi 

magyar konzul, Brenzovics László, a KMKSZ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért 

Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) elnöke, Hegyes Ruszlana, a Beregszászi Járási Alapellátási 

Központ vezetője, Salamon Elemér, Mezővári polgármestere, Barta Gábor, a KMKSZ 

Mezővári Alapszervezetének elnöke és Márkus Sándor a KMKSZ helyi képviselőjelöltjei a 

megalakuló Beregszászi Kistérségi Tanácsba, illetve a járási tanácsban, Menyhárt István 

református lelkész, Homonnai Inna mezővári családorvos. 

 

Felújított családorvosi rendelőt adott át a KMKSZ Nagybaktán 
2020. október 4. – karpat.in.ua 

Felújított családorvosi rendelőt adott át Nagybaktán Brenzovics László, a KMKSZ és a 

Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági alapítvány elnöke és Beke Mihály András, 

Magyarország Beregszászi Konzulátusának első beosztott konzulja. A magyar kormány által 

finanszírozott „Kárpátaljai magyar családorvosi rendelők felújításának támogatása” nevű 

program keretében újították fel az intézményt, amely immár megfelelő körülmények között 

tudja fogadni a gecsei és a nagybaktai pácienseket. 

 

A Nagydobronyi Középiskola elsős tanulói is megkapták a KMKSZ és a KMPSZ 

közös tanszercsomagjait 
2020. október 4. – karpat.in.ua 

A Nagydobronyi Középiskola elsős tanulói is átvették a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség és a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség tanszerekből álló ajándékcsomagját. 

Kántor József, az iskola igazgatója stábunknak elmondta, az intézmény nagy hangsúlyt fektet 

az anyanyelv ápolására, valamint hagyományaink megőrzésére. Idén 101 elsős kezdte meg itt 

a tanévet. 

 

Figyelemfelkeltő demonstrációt szerveztek a KMKSZ ISZ fiataljai 
2020. október 3. – karpat.in.ua 

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter szeptember 23-i kárpátaljai 

munkalátogatása során fontos bejelentéseket tett a Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszterrel 

tartott közös sajtótájékoztatón.  Szijjártó Péter többek közt kijelentette, hogy Magyarország 

készen áll a záhonyi Tisza-híd rekonstrukciójának közös finanszírozására, valamint a 

beregszászi elkerülő út megépítésére. 

 

Boldog családapa, magánvállalkozó, aktív közéleti szereplő 
2020. október 4. – Kárpátalja 

Szinte minden beregszászinak ismerősen cseng az Ecotrade szaküzlet neve. Ha 

igazolványképre van szükségünk, névjegykártyát szeretnénk készíttetni, fotót kinyomtatni, 

vagy bármilyen számítástechnikai kérdésünk van, Pfeifauf Péterhez szívesen megyünk a 
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http://life.karpat.in.ua/?p=31416&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=31427&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=31427&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=31442&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/10/04/boldog-csaladapa-maganvallalkozo-aktiv-kozeleti-szereplo
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Beregszász központjában található Ecotradeinform Ltd. szaküzletbe. Az 1992-ben megalakult 

és azóta is sikeres vállalkozás jelenlegi vezetője, Pfeifauf Péter adott interjút lapunknak. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 2. – Kossuth Rádió 

 

Szakmai egyeztetést tartott a Magyar Közösség Pártja a pozsonyi belügyminisztériumban az 

állampolgársági törvény tervezett módosításáról. A magyar párt szerint a módosítás 

diszkriminatív és az egyetlen lehetséges megoldás, ha visszaállítják a 2010 előtti állapotot.   

 

A vajdasági magyar közösség számára kiemelten fontos, hogy Magyarországgal minél 

gyorsabb és zökkenőmentesebb legyen a kapcsolattartás - véli Deli Andor, EP-képviselő. Az 

Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Szakbizottsága jelentést készít a transzeurópai 

közlekedési hálózatok jövőre esedékes felülvizsgálatáról. Deli Andor a szakbizottságban 

bemutatott tervezetbe olyan módosítási javaslatokat építene be, amelyek a magyarországi és a 

határokon átívelő tervek megvalósítását segítik.  

 

A Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Évében Rendhagyó Diákutaztatási Programot 

hirdet és 20. századi magyar történelmi emlékhelyek felkeresésére bíztat. A pályázatot 

magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségek részére írta ki. Fontos, hogy a 

honismereti osztálykirándulások az aktuális járványügyi szabályok mellett valósíthatók meg. 

A részletekről Csáky Csongor, a szövetség elnöke beszélt. 

 

Az ősz az Ökumenikus Segélyszervezetnél évek óta a kárpátaljai rászorulók megsegítésére 

indított pénzadománygyűjtő kampány és az ahhoz kapcsolódó segélyakciók időszaka. Az 

Ökumenikus Segélyszervezet országos adománygyűjtést indít, amelybe jelentős támogatással 

száll be a Megyei Jogú Városok Szövetsége.  

 

Idén a korábbinál is nagyobb szükség van a segítségre: a gazdasági kihívások, az emelkedő 

élelmiszer- és energiaárak mellett a járvány következményei még küzdelmesebb helyzet elé 

állították az amúgy is nehéz körülmények között élő kárpátaljai családokat.  

 

 
 

  

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-02_18-02-00&enddate=2020-10-02_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-02_18-02-00&enddate=2020-10-02_18-40-00&ch=mr1
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A Romániai Magyar Pedagógusszövetség saját kiadója, az Ábel a magyar tankönyv-kiadásnak 

jelentős szeletét vállalja. A több mint 200 kiadványa között azonban találunk mesekönyveket 

csakúgy, mint szülőknek szóló kézikönyveket is. A 20 éve létrehozott kiadó kereskedelmi 

igazgatóját, Szikszai Attila arról is mesélt munkatársunk, hogy a kiadó mennyire váltotta be a 

hozzá fűzött reményeket. 

 

Erdélyből menjünk Délvidékre és a könyvkiadás után most beszéljünk a lapkiadásról és 

terjesztésről! 

A Magyar Nemzeti Tanács a Magyar Szó Lapkiadó Kft.-vel együtt gyermek- és diáklapokat 

népszerűsítő körutat szervezett. Eljutottak Muzslyára is, ahol a diákok rögtön kezükbe is 

vehették a Mézeskalács, a Jó Pajtás és a Képes Ifjúság legújabb példányait. 

 

Határok nélkül 

2020. október 3. – Kossuth Rádió 

 

A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága és a Magyar Nyelvi Szolgáltató Iroda 

Trianon 100. évfordulója alkalmából adta ki Molnár Zsolt Trianon-kislexikon című munkáját, 

amely több mint 800 címszavával segít eligazodni az 1920-hoz vezető történelmi események 

és a hatásukra kialakult jelenségek útvesztőjében.  A kislexikont Molnár Zsolt történelem-

földrajz szakos középiskolai tanár jegyzi, aki a budapesti Balassi Bálint Nyolcévfolyamos 

Gimnáziumban tanít.  

 

Kabók Erika, a Magyar Szó című napilap szerkesztője, az MTVA szabadkai tudósítója. 35 éves 

pályafutása alatt eddig már számos szakmai díjat kapott. Az a díj azonban, amit szeptember 

1-jén, Szabadka Városnapján adtak át neki, egy kicsit más, mint az eddigiek, hiszen a Pro 

Urbe-díjjal a városért, a szabadkaiakért végzett munkáját ismerték el. 

 

A most következő percekben ismerkedjünk meg egy székely asszony példaértékű munkájával, 

gondolataival. 

A válsághelyzettel időt kaptunk arra, hogy felfedezzük, mi az, amin változtatni kell - mondja 

Csáki Rozália. A Székelyudvarthelyi Közösségi Alapítvány ügyvezetője úgy véli, mindenkinek 

van érzékeny ügye, kérdése, ami megszólítja, és cselekvésre, esetleg a nemes ügyek 

felkarolására készteti.  

 

Rendhagyó körülmények között ünnepli fennállásának 120. évfordulóját a nagyváradi 

Szigligeti Színház. A jubileumi évadban a járványügyi intézkedések betartása mellett várja 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-03_18-01-00&enddate=2020-10-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-03_18-01-00&enddate=2020-10-03_18-40-00&ch=mr1
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közönségét a teátrum három társulata. Az új évadban 11 új bemutatót terveznek. A 

részletekről először Czvikker Katalin főigazgatót halljuk- 

 

A Resicabányai Magyar Napokon szeptemberben ünnepelte 15. születésnapját a helyi 

Platanus Egyesület. A Hóvirág Daloskört is magába foglaló szervezet célja az anyanyelv és az 

identitás megőrzése. Munkájukat nehezíti a magyarok szétszórtsága a városban és a település 

nehéziparának leépülése, ami miatt sokan el is költöztek. Az egyesület elnöke, Kún László 

kevesli tevékenységük népszerűsítését a helyi, közszolgálati rádió magyar adásaiban. Az 

évforduló alkalmából szívesen idézte fel az elmúlt másfél évtized történéseit 

munkatársunknak. 

 

Kárpát-medence magazinműsor 

2020. október 4. – Kossuth Rádió 

 

Szent Mihály-napi Táncháztalálkozó és sokadalom 

Petőfi Sándor szobra áll Óbecsén a Magyar Kultúrkör épülete előtt. Híres költőnk a délvidéki 

város művelődési házának névadója. Bent már nagy az izgalom, utolsó simítások a viseleten, 

egy utolsó pörgetés még az öltözőben a színpadra lépés előtt, majd a kis mezítlábas társaság 

népi játékaival elkezdődik az előadás. A Szent Mihály-napi táncháztalálkozó és sokadalom 

idén rendhagyó körülmények között került megrendezésre. A korábbi években Zentán volt 

egy nagy központi rendezvény, idén a járványhelyzet ezt is felülírta. 

 

Orgonakészítés, restaurálás és javítás Szászhermányban   

Brassótól északkeletre fekszik a XIII. századi erődtemplomáról híres Szászhermány, ahol 

2003-ban, Ferdinand Stemmer orgonaépitő mester kezdeményezésére egy svájci alapítvány 

hozta létre azt az orgonaépitő céget, amely rövid időn belül vezető szerepet ért el, nemcsak 

Erdélyben. Magyar Árpád 2004-től dolgozik a műhelyben, amelynek 2013-tól vezetője és 

társtulajdonosa lett. Magyar Árpád 2004-től dolgozik a műhelyben, amelynek 2013-tól 

vezetője és társtulajdonosa lett. 

 

I. Világháborús katonai veszteség adatbázis   

Szinte nincs olyan magyar család a Kárpát-medencében, amelynek felmenői ne vettek volna 

részt a Nagy Háborúban. Hős honvédeink közül sokan elestek, vagy hadifogságba kerültek 

1914 és 1918 között, így a családi katonatörténetek a múlt homályába vesztek. Szerencsés 

esetben a hazatérők révén azonban apáról fiúra szálltak a históriák, ahogy az a Szuromi 

családban is történt. Nyolc éves kutatómunka előzte meg az adatbázis létrejöttét. Rengeteg 

https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-04-i-adas/
https://mediaklikk.hu/video/karpat-medence-2020-10-04-i-adas/
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kutató dolgozott az összeállításán, az anyag nagy részét Budapest és Bécs szolgáltatta. Az 

adatbázis a Monarchián belül a Magyar Királyság területéről bevonult katonák adatait 

gyűjtötte össze. 

 

Svájcból hazaköltözött zöldségtermesztő család   

A Hargita megyei Gyergyóditróban keddenként tartják a piacnapot, itt kínálja zöldségeit a 

község szülöttje Csibi Attila, aki arra is példát mutat, hogy külföldről hazatérve és családot 

alapítva igenis meg lehet élni Székelyföldön. A kis családi vállalkozást három éve hozták létre 

és folyamatosan bővítették, így mára a Gyergyói-medence egyik legnagyobb 

zöldségtermesztőivé nőtték ki magukat. Néhány éves svájci tapasztalatukat és bátorságukat 

összegyűjtve fóliasátras zöldségtermesztésbe kezdett Csibi Attila és felesége, Elvira.  


