
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 16. 

. 

. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 
 

Kelemen teljes mértékben egyetért Potápival, az RMDSZ egy befutóhelyet ajánl 

az EMSZ-nek 
2020. október 15. – Krónika 

Potápi Árpád egy olyan nemzetpolitikai irányt erősít, amely magába foglalja a határon túli 

magyar politikai képviselet biztosítását – nyilatkozta a Krónikának Kelemen Hunor, az 

RMDSZ elnöke. A lap annak kapcsán kereste meg az RMDSZ élén álló politikust, hogy Tőkés 

László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke szerdai közleményében felkérte a 

szövetség vezetőségét, utasítsa vissza a nemzetpolitikai államtitkár részéről az Erdélyi Magyar 

Néppártot és a Magyar Polgári Pártot ért „nemzetárulózást”. Kelemen Hunor szerint a 

budapesti Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára azt teszi, amit a magyar kormány a 

miniszterelnöktől kezdve a miniszterelnök-helyettesen keresztül sok-sok más politikusig az 

elmúlt években tett. „Ez a nemzetpolitikai irányvonal magába foglalja az RMDSZ-nek adott 

politikai és morális támogatást minden olyan kérdésben, amely a romániai, erdélyi 

közképviseletet erősíti. Ez a helyes irány nem 2020-ban kezdődött. A 2019-es európai 

parlamenti választásokon is együtt kampányoltunk, s így történik ez már közel tíz esztendeje” 

– hangsúlyozta lapunknak Kelemen Hunor. A szövetségi elnök leszögezte: teljes mértékben 

egyetért Potápi Árpád kijelentésével. Hozzátette ugyanakkor, hogy „akinek nem inge, ne 

vegye magára”. 

 

Még nincs egyezség: az RMDSZ egy befutó helyet ajánlott, az EMSZ kettőt kért 
2020. október 15. – maszol.ro, transindex.ro, Krónika 

Nem született egyezség az RMDSZ és az EMSZ tárgyalásainak harmadik, csütörtöki 

fordulóján sem. Az RMDSZ egy biztos befutó helyet ajánlott a két kispárt szövetségének a 

parlamenti választásokon való együttműködés keretében, az EMSZ pedig két befutó helyet 

kért. Pénteken újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek.  

 

Pozitív volt a Minority SafePack fogadtatása az Európai Parlament nyilvános 

meghallgatásán  
2020. október 15. – maszol.ro 

Pozitívan viszonyult az EP-képviselők többsége, de az európai intézmények képviselői is a 

Minoriy SafePack európai kisebbségvédelmi kezdeményezés jogalkotási javaslataihoz az 

Európai Parlamentben csütörtökön tartott nyilvános meghallgatáson. A kezdeményező 

bizottság tagjai fejezetenként mutatták be javaslataikat az Európai Parlament szabadságjogok 

(LIBE), művelődési (CULT) és petíciós (PETI) szakbizottságai szervezte meghallgatáson. A 
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meghallgatást élénk érdeklődés övezte, a felszólaló több mint negyven képviselő 

háromnegyede támogatásáról biztosította a kezdeményezést, és a jogalkotás beindítására 

biztatta az Európai Bizottságot. A leghangosabb ellenzők romániai EP-képviselők voltak.  

  
Erdély Széchenyijére emlékeztek Kolozsváron: felavatták gróf hídvégi Mikó Imre 

sírkeretét 
2020. október 15. – Krónika, maszol.ro 

Méltó kerettel egészült ki a kolozsvári Házsongárdi temető legnagyobb és legimpozánsabb 

síremléke, gróf hídvégi Mikó Imre nyughelye. A csütörtöki avatóünnepségen elhangzott: 

Mikó Imre a 19. század olyan alakja, aki megérezte és megértette a nemzeti identitás 

megőrzésének azon alaptézisét, miszerint magyar nemzettudat nincs magyar anyanyelv és 

magyar hit nélkül. 

 

Kérdésessé vált, hogy megtartható-e december 6-án a parlamenti választás 
2020. október 15. – MTI, maszol.ro, Krónika 

Kérdésessé vált, hogy megtartják-e december 6-án a nemzeti liberális párti (PNL-s) 

kisebbségi kormány által kiírt parlamenti választásokat, mivel a jelenlegi parlamentben 

erőfölényben lévő Szociáldemokrata Párt (PSD) ismét a voksolás elhalasztását szorgalmazza a 

rohamosan gyorsuló koronavírus-járványra hivatkozva. Marcel Ciolacu házelnök, a PSD 

elnöke szerint a járványhelyzet ellenőrzése kicsúszott a kormány kezéből, és a napi négyezer 

új fertőzés közepette „kizárt dolog” választásokat rendezni, hiszen nem lehet legitim 

parlamentet választani, ha az emberek nem mennek szavazni.  

 

Hargita megye: kiegyeztek a területi RMDSZ-szervezetek a befutó helyek 

elosztásában 
2020. október 15. – maszol.ro 

Szerda este sikerült megegyezniük a Hargita megyei területi RMDSZ-szervezeteknek a megyei 

képviselői és szenátori jelöltlisták befutó helyeinek elosztásáról. A jelöltlistán a pénteken 

összeülő Szövetségi Állandó Tanács (SZÁT) még módosíthat. A csütörtökön késő estébe nyúló 

tárgyalás eredményeképpen a szenátori listánTánczos Barna Csík-, és Antal Lóránt 

Udvarhelyszék képviseletében nyerhet újabb mandátumot. A képviselő listán Kelemen Hunor 

szövetségi elnök, Hajdu Gábor a csíki területi, Bende Sándor a gyergyói, Ladányi László és 

Sebestyén Csaba pedig az udvarhelyi régió képviseletében került bejutó helyre.  

 

Diszkriminálta a magyarokat a belügy a szükségállapot idején  
2020. október 15. – maszol.ro, transindex.ro 

Az Országos Diszkriminációellenes Tanács megrovásban részesítette a belügyminisztériumot, 

amiért hátrányosan megkülönböztette a magyarokat azzal, hogy nem tette lehetővé számukra 
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a szükségállapot idején az úgynevezett lakhelyelhagyási nyilatkozat kitöltését az 

anyanyelvükön. Ahol számarányuk meghaladja a 20 százalékot, a magyaroknak joguk lett 

volna az anyanyelvükön kitölteni a „kijárási” – közterületen való tartózkodás feltételéül 

szabott – nyilatkozatot, állapította meg szerdai döntésében az Országos 

Diszkriminációellenes Tanács (CNCD). A testület határozatát többségi, 5-2 arányú szavazattal 

fogadták el – tájékoztatta a Maszolt Asztalos Csaba elnök, aki azt is elmondta: egyúttal azt 

ajánlották a tárcának, hogy hasonló helyzetben a jövőben készítsen kétnyelvű 

nyomtatványokat.  

 

Lesz-e hathatós európai kisebbségvédelmi jogalkotás? Meghallgatták a 

kezdeményezőket az Európai Parlamentben  
2020. október 15. – transindex.ro, maszol.ro 

Csütörtökön tartotta az első közmeghallgatását a Minority Safepack kezdeményezés ügyében 

az Európai Parlament. Európában több tízmillió ember tartozik őshonos nemzeti 

kisebbségekhez. A kezdeményezés célja az, hogy az ő oktatási és nyelvhasználati jogaikat 

biztosítsa az EU. A Minority Safepack csapata 2018-ban telesítette az Európai Polgári 

kezdeményezés feltételeit: 11 országból egymillió háromszázezer aláírást gyűjtöttek össze. A 

céljuk az, hogy az európai őshonos kisebbségek számára európai szintű védelmet 

biztosítsanak.  

 

Veszélyben lenne a magyar betegek anyanyelvhasználati joga Brassóban? 
2020. október 15. – szekelyhon.ro, Krónika 

Elfogadta a brassói sürgősségi klinikai kórház építéséről szóló törvénytervezetet a szenátus. 

Bár a felsőház által elfogadott változatból kikerült a „regionális” megnevezés, ez még nem 

szavatolja, hogy a Hargita és Kovászna megyei betegeket nem „csatolják” Brassóhoz, ami 

nehezítené az anyanyelvhasználati joguk szavatolását. 

 

Az elvekben sem jutott közös nevezőre az EMSZ és az RMDSZ, Kelemenék 

térfelén a labda 
2020. október 15. – Krónika 

Sajnálatos módon az RMDSZ elutasította az általunk javasolt, az együttműködésünket 

megalapozó elveket – közölte Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) Országos 

Bizottságának tagja csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján. Az Erdélyi Magyar Néppárt 

(EMNP) ügyvezető elnöke azután állt újságírók elé, hogy az EMSZ és az RMDSZ küldöttsége 

harmadik alkalommal ült tárgyalóasztalhoz Kolozsváron a parlamenti választáson való 

esetleges együttműködés kialakítása tárgyában. Toró ismertette annak a megállapodás-

tervezetnek a végső változatát, amelyet az EMSZ terjesztett az RMDSZ elé, és amelynek egyik 

fejezete a választási, a másik pedig a társadalomszervezést és közösségépítést érintő egyéb 

területeken való együttműködésre vonatkozik. 
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Fél mandátum után egy egészre pályázik Udvarhelyszék szenátora  
2020. október 15. – maszol.ro 

Antal Lóránt a Hargita megyei RMDSZ-es lista második, elvileg tehát bejutó helyről pályáz 

meg egy újabb szenátori mandátumot. A következő négy év legnagyobb kihívásának a 

gázhálózatok fejlesztését, illetve a már Udvarhelyszéken elkezdett, elavult villamoshálózatok 

modernizálását szorgalmazza.  

 

Varázslatos és hátborzongató erdélyi emlékei is vannak Boris Kálnokynak 
2020. október 16. – Krónika 

A magyarokhoz akartam tartozni – így fogalmazta meg röviden, miért döntött úgy, hogy 

Németországból Magyarországra költözik Boris Kálnoky. A magyar származású német 

külpolitikai újságíró – aki nemrég elvállalta a Mathias Corvinus Collegium médiaiskolájának 

vezetését – a Krónikának egyebek mellett azt is elmondta, Erdélyben a közösségépítésről, az 

identitásról, a közös sorsról is szól a sajtó. 

 

A PS magyar tagozatát is bevonják a magyar pártegyesítésbe? 
2020. október 15. – bumm.sk 

Szerda délután a Progresszívek és a HÍD is rövid Facebook bejegyzésben tudósított arról, 

hogy a két párt vezető politikusai találkoztak. Sok konkrét információ nem derült ki, ezért a 

bumm.sk egy rövid interjú erejéig megkereste Forró Tibort, a Progresszív Szlovákia magyar 

elnökségi tagját: „Lényegében nyár elejétől folyamatosan konzultáltunk arról, hogy jó lenne 

találkozni és átbeszélni a helyzetet. Mi úgy éreztük, hogy Sólymos elnök úrral és a Híddal 

vannak közös értékrendi pontjaink, amelyeket mindketten felvállalhatunk. A Progresszív 

Szlovákia részéről mi ezt a találkozót barátinak és nem formálisnak képzeltük el és így is 

zajlott le.” 

 

Filip Mónika: 5 éves kortól kötelező lesz az óvoda 
2020. október 15. – Körkép 

2021-től a gyermekek öt éves korától kötelezővé válik az óvoda, jelentette be ma Branislav 

Gröling oktatásügyi miniszter és Filip Mónika (mindketten SAS) államtitkár.   A szülőknek 

2021 májusában kell megejteniük a beiratkozásokat, a gyermekek számára szeptemberben 

kezdődik a kötelező óvoda.   Filip Mónika elmondta, hogy a szociálisan hátrányos helyzetű 

családok gyermekeinek mintegy fele jelenleg nem jár óvodába. Az óvodalátogatás kötelezővé 

tétele az államtitkár asszony elmondása szerint hozzájárulhat ahhoz, hogy ezek a gyermekek a 

jövőben könnyebben beilleszkedhessenek a társadalomba, és remélhetőleg kevesebb 

évfolyamismétlésük lesz az iskolában is. 
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HÍD: Az oktatási tárca törvénytervezete veszélybe sodorhatja a magyar 

iskolákat 
2020. október 15. – bumm.sk 

Az oktatási minisztérium aktuális törvénytervezetében foglalt változások lehetőséget adnának 

arra, hogy a tárca minden indoklás nélkül szüntessen meg oktatási intézményeket. „Nem 

gondoljuk, hogy ennek a lehetősége rossz szándékkal vagy rosszindulatból került be a 

törvénytervezetbe, de semmiképpen sem feledkezhetünk meg azokról az igyekezetekről, 

amelyek korábbi időszakokban a magyar nyelvű iskolahálózat ellen irányultak” - jelentette ki 

Sólymos László. 

 

Az MKP-ban járási szinten is lezajlott a tisztújítás 
2020. október 15. – Felvidék Ma 

A Magyar Közösség Pártjában ez év nyarán országos szintű tisztújítás ment végbe. Ez ősszel a 

járási struktúrákban folytatódott, elnökváltás a Lévai és a Rozsnyói járásokban történt. Mint 

ismeretes, a július 18-án Farnadon tartott közgyűlésen a következő tizenhárom tagú országos 

elnökség állt fel: Forró Krisztián (elnök), Köpöncei Péter (az MKP Országos Tanácsának 

elnöke), Berényi József, Cziprusz Zoltán, Farkas Iván (alelnökök), Bárdos Gyula, Menyhárt 

József, Őry Péter, Nagy Dávid, Viola Miklós, Hrubík Béla, Furik Csaba, Varga Tibor 

(elnökségi tagok). A Magyar Közösségi Pártja Dél-Szlovákia 16 magyarok által is lakott 

járásában, illetve két nagyvárosában működik szervezetten. 

  
Magyar állami kitüntetéseket adtak át Palicson 
2020. október 15. – Vajdaság Ma, Pannon RTV 

Magyar állami kitüntetéseket vehetett át ma Palicson Gyurkovics Hunor, Vass Zoltán és 

Csányi Erzsébet. Az elismeréseket még tavasszal ítélték oda a magyar nemzeti ünnep 

alkalmából, de a járványhelyzet miatt az átadásra csak most került sor. Gyurkovics Hunor 

grafikus- és festőművész a Magyar Arany Érdemkeresztet vehette át, jelentős művészi 

alkotómunkája, valamint értékes pedagógiai tevékenysége elismeréseként. 

 

Tiszteletbeli konzulátus nyílt Újvidéken 
2020. október 15. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Niš, Kragujevac és Belgrád után ma Újvidéken is megnyitotta tiszteletbeli konzulátusát 

Magyarország. A tiszteletbeli konzuli feladatokat a nemrégiben beiktatott Zavarkó Árpád 

újvidéki ügyvéd látja el. Dr. Pintér Attila, Magyarország belgrádi nagykövete az eseményen 
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kiemelte, a tiszteletbeli konzulátus elsődleges feladata a gazdasági és kereskedelmi 

kapcsolatok fejlesztése, ápolása. 

 

 

Ülésezett a magyarkanizsai községi képviselő-testület: A nem tervezett 

projektek is megvalósultak 
2020. október 15. – Vajdaság Ma 

36 napirendi pontot vitattak meg a ma megtartott Községi Képviselő-testületi ülésen 

Magyarkanizsán. A képviselők egyebek mellett elfogadták az oromi turisztikai, sport- és 

rekreációs központ rendezési tervét, továbbá több községi intézmény működéséről szóló 

jelentést, illetve jövő évi munkatervét. A napirendi pontok között szerepelt az idei 

költségvetés módosítása is. Pletikoszity Tibor, a VMSZ Magyarkanizsa községi frakcióvezetője 

elmondta továbbá, hogy nem tervezett projektek is megvalósultak a községben, mint például 

a Kispiac és Nosza közötti vízvezeték-hálózat kiépítése 

 
Bútorokkal és felújításokkal segíti az óvodák működését a magyar kormány a 

kárpátaljai szórványban 
2020. október 15. – karpat.in.ua 

A tömb magyar vidékek mellett fontos gondoskodni a szórvány területekről,  hiszen Bilke 

vagy Ilosva száz évvel ezelőtt Bereg Vármegyéhez tartozott és itt akkoriban ezer magyar élt. 

Erről a KárpátaljaiMagyar Pedagógusszövetség elnöke beszélt Ilosván, ahol a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program keretében mintegy 4 millió forint értékben adott át 

bútorokat a helyi óvoda számára. 

 

Elstartolt a IX. Kárpátaljai Vándoregyetem 
2020. október 15. – Kárpátalja 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány minden ősszel megszervezi a Soós Kálmán-

ösztöndíjprogram keretén belül a Kárpátaljai Vándoregyetemet, immáron 9. alkalommal, 

melynek idén is három intézmény biztosít helyszínt: a Radvánci Szent Gellért Római 

Katolikus Szakkollégium, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, valamint első 

alkalommal a Beregszászi Ortutay Elemér Görögkatolikus Szakkollégium. A vándoregyetem 

idei első állomásának október 12-én a Radvánci Szent Gellért Római Katolikus Szakkollégium 

adott otthont, ahol két szekcióban – történelem és társadalomtudományi, valamint 

természettudományi – zajlottak az előadások öt előadó részvételével. Valamennyi előadó a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola oktatója. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25710/Ulesezett-a-magyarkanizsai-kozsegi-kepviselo-testulet-A-nem-tervezett-projektek-is-megvalosultak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25710/Ulesezett-a-magyarkanizsai-kozsegi-kepviselo-testulet-A-nem-tervezett-projektek-is-megvalosultak.html
http://life.karpat.in.ua/?p=33047&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=33047&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/10/15/elstartolt-ix-karpataljai-vandoregyetem
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Kápolnaszentelés Ungváron 
2020. október 15. – karpat.in.ua 

Szentmisét követően szentelték fel az Ungvári Római Katolikus Plébánia új kápolnáját.  Az 

oratórium felett található helyiséget magyarországi római katolikusok és a helyi közösség 

adományaiból, felajánlásaiból alakították át, emelte ki Petenko Miron, plébános. 

 

Semjén Zsolt hivatalában fogadta Jankovics Róbertet 
2020. október 15. – Képes Újság 

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes kedden reggel fogadta Jankovics Róbertet, a 

Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK) elnökét, a megbeszélésre 

Budapesten, a Karmelita Kolostorban került sor. Jankovics Róbert a találkozót követően 

elmondta, hogy a baráti megbeszélésen a horvátországi magyarság helyzetével összefüggő 

aktuális kérdésekről tárgyaltak Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettessel. Érintették a 

vírushelyzettel összefüggő kérdéseket, megvitatták a horvátországi és magyarországi 

aktuálpolitikai témákat, külön kitérve a horvátországi magyarságra vonatkozó operatív 

program időszerű részleteire. 

 

Jótékonysági akció a Magyarok Kenyere program keretében 
2020. október 15. – Képes Újság 

Idén 3350 kilogramm búzát gyűjtött össze a HMDK Gazdakör a Magyarok kenyere – 15 millió 

búzaszem program keretében, a gabonából készült 1600 kg lisztet magyar iskoláink, illetve a 

többgyermekes magyar családok között osztotta szét. A Nemzeti Összetartozás Évében, 2020-

ban is összefogtak a magyar gazdák egész Kárpát-medencében, hogy jótékonysági 

felajánlásaikkal segítsék a rászorulókat. A Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem 

elnevezésű kezdeményezés idén tízéves, a programban évek óta részt vesz a HMDK 

Gazdaköre is. Felhívására minden évben jelentős mennyiségű búzát és lisztet adományoznak 

a horvátországi magyar termelők is. 

 

Jubileumi szüreti ünnepség Kiskőszegen 
2020. október 15. – Képes Újság 

A HMDK kiskőszegi (batinai) alapszervezete múlt szombaton 20. alkalommal tartott szüreti 

fesztivált. A jubileumi rendezvény a vírushelyzet miatt szigorú előírásokat követve 

valósulhatott csak meg, ám ennek ellenére nagyon sikeres volt. Térségünkben nagy múltjuk 

van a szüreti mulatságoknak, melyek sora hagyományosan szeptember elején kezdődik 

Csúzán, és október derekán ér véget Kiskőszegen. A háborús években (1991-1997) ez a 

tradíció megszakadt, de a kiskőszegi HMDK-alapszervezet tagjai 20 évvel ezelőtt 

újjáélesztették. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=32964&lang=hu
https://kepesujsag.com/semjen-zsolt-hivatalaban-fogadta-jankovics-robertet/
https://kepesujsag.com/jotekonysagi-akcio-a-magyarok-kenyere-program-kereteben/
https://kepesujsag.com/jubileumi-szureti-unnepseg-kiskoszegen/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 15. – Kossuth Rádió 

 

A romániai magyar középiskolások ugyanolyan tanterv alapján és vizsgarendszerben 

érettségiznek román nyelvből és irodalomból, mint román ajkú társaik. A diszkrimináció  

nyilvánvaló tényét azonban a román diszkriminációellenes tanács és a román bíróságok is 

tagadják, most pedig az európai bíróság is visszautasította. Pedig a tények makacs dolgok: a 

magyar diákok rosszabbul teljesítenek és a vizsgák réme a  román nyelv és irodalom  lett. 

 

 Elkészült a Vajdasági közmédia: a rádió és televízió új székháza, amelybe elsőként a 71 éves 

Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége költözhetett be. A magyar műsor már ott készül. 

 

Amikor a nyár végén szabadságát töltötte itthon Szenthe Anna, a Magyar Diaszpóra Tanács 

kanadai regionális elnöke, akkor a többi között arról is beszélgettünk, hogy a Kanadai Magyar 

Kulturális Tanács milyen akciókkal, kezdeményezésekkel készül a Nemzeti Összetartozás 

évének őszi, téli hónapjaira. 

 

Magyarország Ottawai Nagykövetsége - együttműködve a Magyar Diaszpóra Tanács kanadai 

elnökével és tagjaival, illetve a kanadai magyar szervezetekkel azóta már kiosztotta, postázta 

azt a lisztet, amely szimbolizálja a közös magyar gyökereket és értékeket. Az elmúlt hétvégén 

pedig már meg is tartották Kanadában a Hálaadást, amelyre sok kanadai magyar család 

elkészíthette a Magyarok Kenyerét. 

 

Öt éve folytatnak közös, az Európai Unió által támogatott éghajlattani és természetföldrajzi 

kutatómunkát a Szegedi és az Újvidéki egyetem szakemberei. Idén a temesvári egyetem 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-15_18-02-00&enddate=2020-10-15_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-10-15_18-02-00&enddate=2020-10-15_18-40-00&ch=mr1
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kutatói is csatlakoztak az aszály, belvíz és árvíz témák kutatásához. Mezősi Gábor szegedi 

professzor, a kutatás vezetője  beszélt a munkájukról. 

 

A Székelyföld Napok idei rendezvénysorozatának egyik kiemelt eseményeként fotókiállítás 

nyílt tegnap a marosvásárhelyi Kultúrpalota Tükörtermében. Az Erdélyi Magyar 

Közművelődési Egyesület (EMKE) által szervezett tárlaton Maros megye épített öröksége 

látható csaknem 50 fotón. A képek többsége egy nemrégiben meghirdetett tematikus 

pályázatra érkezett. Az összeállításban elsőként a fotópályázat fődíjasa: Fülöp Jenő, a helyi 

fotóklub tagja nyilatkozik. 

 

A nagybecskereki egykori zárda épületében, a  Szathmáry Karolina Leánykollégium 

dísztermében nyílt meg a Petőfi Magyar Művelődési Egyesületben működő, Art Klubnak a 

kiállítása. A Magyar Kormány által felújított épület az eredeti elképzelés szerint az ottani 

magyarság egyik kulturális központja is lesz. A  riportban elsőként Jenovai Lajost, a Petőfi 

Magyar Művelődési Egyesület elnökét halljuk. 

 

A resicabányai Platanus Egyesületben működik a Hóvirág Daloskör, amely szerteágazó 

kapcsolatokat épített ki az elmúlt több, mint egy évtizedben. Tagjai a dal szeretete mellett 

azért is látogatják, mert az anyanyelv használatának, megőrzésének egyik legfontosabb 

fóruma a hegyvidéki Bánság fővárosában. A daloskör legutóbb a Resicabányai Magyar 

Napokon lépett fel. 


