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Nyomtatott és online sajtó 
  

 

Nehéz körülmények között, de mégis megtartják Székelyföld Autonómiájának 
Napját 
2020. október 20. – MTI, Erdély Ma, erdon.ro, Ma7.sk 

Néhány nappal Székelyföld Autonómiájának Napja, október 25-e előtt szembe kell néznünk 

azzal a helyzettel, hogy a koronavírus-járvány terjedése miatt a gyülekezési jogot több 

helységben korlátozták a hatóságok. Nagyon nagy a helyi szervezők felelőssége a lakosság 

egészségének megóvásában, ezért arra kérünk mindenkit, hogy a hatályos korlátozó 

intézkedéseket vegyék figyelembe. Ilyen körülmények között kérjük egyrészt azon települések 

lakóit, ahol nem lehet gyülekezni, hogy otthonaikban emlékezzenek meg Székelyföld 

Autonómiájának Napjáról, az ablakokba kihelyezett gyertyákkal, a székely zászló kitűzésével, 

vagy akinek erre lehetősége van, egy lármafa, egy máglya meggyújtásával a saját udvarában 

vagy kertjében, vagy esetleg egyházi vagy közbirtokossági magánterületen. 

 

A KMKSZ kérésére vasárnap a magyar hatóságok biztosítják a karanténmentes 
beutazást Ukrajnából Magyarországra 
2020. október 21. – karpat.in.ua 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kérésére a magyar hatóságok biztosítják a 

karanténmentes beutazás lehetőségét Magyarország területére október 25-én vasárnap reggel 

7 órától hétfő reggel 9 óráig azok számára, akik demokratikus jogukkal élve részt akarnak 

venni a vasárnapi ukrajnai helyhatósági választásokon, mondta Brenzovics László, a KMKSZ 

elnöke.  Ukrajnában október 25-én tartják a helyhatósági választásokat. A választópolgárok 

minden szinten új képviselőket választanak a megyei tanácstól a járási tanácsokon keresztül a 

kistérségek önkormányzatáig. 

 

Kijev óva intette Budapestet az ukrán helyhatósági választásokba történő 
beavatkozástól 
2020. október 20. – MTI, Propeller, Index, karpat.in.ua   

Az ukrán külügyminisztérium óva intette kedden a magyar tisztségviselőket attól, hogy 

kárpátaljai látogatásaik során politikai agitációt folytassanak, s hogy beavatkozzanak a 

vasárnap esedékes ukrajnai helyhatósági választásokba, a tárca ezen kívül a rendvédelmi 

szervekhez fordult kérve az ilyen cselekmények "értékelését". Katerina Zelenko külügyi 

szóvivő a tárca honlapján nyilvánosságra hozott közleményében azt írta: a minisztérium már 

több ízben észlelt Kárpátaljára látogató magas rangú magyar tisztségviselők részéről politikai 

agitációra utaló jeleket.  Az OPORA elnevezésű ukrán civil szervezet október 19-én kérte az 

ukrán külügyminisztériumot, értékelje egyes magyar tisztségviselők szerinte jogsértő 

tevékenységét Ukrajnában - emlékeztetett az UNIAN hírügynökség. A szervezet szerint 

ugyanis Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára október eleji 
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kárpátaljai látogatása során a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) jelöltjei 

mellett kampányolt. 

 

Magyar Levente: 1,2 milliárd forint támogatást nyújt a magyar kormány 
Beregszásznak ökológiai beruházásra     
2020. október 20. – MTI, ATV, Demokrata, Hír TV, Magyar Nemzet   

A magyar kormány 1,2 milliárd forinttal járul hozzá a követkető két évben Beregszász Vérke 

folyóval összefüggő ökológiai és városképi problémáinak a megoldásához - jelentette be 

Magyar Levente, a külgazdasági és külügyminisztérium államtitkára kedden Beregszászban, 

ahol Babják Zoltán polgármester meghívására tett látogatást. A tisztségviselő az MTI-nek 

kifejtette, hogy ebből az összegből megvalósul a Vérke folyó városi szakaszának teljes 

kikotrása, szennyvíz- és iszapmentesítése, partjának rendezése, továbbá megépül egy városon 

kívüli duzzasztógát és egy csatorna, amely pedig arról gondoskodik, hogy ne ülepedjen le a 

szennyvíziszap, hanem folyamatos legyen a vízutánpótlás és a sodrás a folyóban. 

 

Veszélyben a magyar alpolgármesterség: nem igazolta a bíróság Vida Noémi és 
Fazakas Miklós mandátumát 
2020. október 20. – Krónika 

Fennáll a veszély, hogy önkormányzati képviselői munkáját sem folytathatja Nagybánya, 

illetve Zilah eddigi RMDSZ-es alpolgármestere, a bíróság ugyanis korábbi 

összeférhetetlenségi ügyük miatt nem igazolta Vida Noémi és Fazakas Miklós mandátumát. 

Bár az önkormányzati választásoknak az RMDSZ polgármesterjelöltjeiként vágtak neki, 

fennáll a veszély, hogy a helyi tanácsban sem folytathatja a munkát Vida Noémi eddigi 

nagybányai, illetve Fazakas Miklós zilahi alpolgármester. A két RMDSZ-es politikusnak 

korábbi összeférhetetlenségi ügye miatt nem igazolta a szeptember 27-i választásokon nyert 

mandátumát a bíróság. 

 

Mezei: fontos, hogy megállapodjunk az erdélyi magyar minimumról 
2020. október 20. – transindex.ro 

Kolozsváron tartott sajtótájékoztatót Csomortányi "Karlendítő" István, az Erdélyi Magyar 

Néppárt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke és Mezei János, a Magyar Polgári 

Párt elnöke, az Erdélyi Magyar Szövetség társelnöke. „A mögöttünk lévő helyhatósági 

választásokon a versenyé volt a főszerep, az előttünk álló parlamenti választásokon pedig a 

közös munka és a megállapodás kell jellemezze tevékenységünket. Fontosnak tartjuk, hogy 

megállapodjunk az erdélyi magyar minimumról” – jelentette ki Mezei János. 

 

Sok pénzt hoznának, és sok betont öntenének az RMDSZ szatmári jelöltjei 
2020. október 20. – transindex.ro 

A leendő honatyák egy on-line platformon keresztül várják a lakossági javaslatokat, hogy a 

szatmáriakkal együtt írhassák meg a programjukat. Sajtótájékoztatót tartott kedden az 
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RMDSZ szatmári szervezete, melyen bemutatkoztak a megye szenátor- és képviselőjelöltjei. 

Pataki Csaba, a szervezet megyei elnöke, megyei tanácselnök elmondta: az RMDSZ a 

legkövetkezetesebb párt és mindig támogatta a nagyberuházásokat. Kereskényi Gábor, a 

szövetség szatmárnémeti szervezetének elnöke, Szatmárnémeti polgármestere kifejtette: 

mindhárom jelölt volt már városi önkormányzati képviselő, így ismerik a megyeszékhely 

ügyeit. Arra kérte őket, ne feledjék a várost, és hozzanak minél több pénzt fejlesztésekre.  

 

Hová tűnt el a kolozsvári híd utcában elhelyezett többnyelvű tábla? 
2020. október 20. – transindex.ro 

Kedden Talpas Botod, a Kolozs megyei RMDSZ által második helyen rangsorolt parlamenti 

képviselő-jelölt arra hívta fel a figyelmet közösségi oldalán, hogy nyomtalanul eltűnt az általa 

hétvégén lefotózott többnyelvű tábla a kolozsvári Híd (Ferdinánd) utcából, amelyet 

szombaton este helyezett ki az önkormányzat és így mindössze vasárnap volt látható. Az öt 

nyelven feliratozott tábla jelölte a régi városfal nyomvonalát és a Híd utcai városkapu egykori 

helyét. Most azonban 24 órát se tartott, térkőt helyeztek el a helyébe. 

 

Emléktáblát avattak „Nagyvárad zöld lelkiismeretének”, Marossy Anna 
biológusnak 
2020. október 20. – maszol.ro 

Külsőségeket és mindennemű hírverést nélkülözve állítottak emléktáblát Nagyváradon az öt 

esztendővel ezelőtt elhunyt közismert biológus és környezetvédő, Marossy Anna emlékére a 

róla elnevezett sétányon, az Ezredévi emléktéren. A Szacsvay Imre mártír országgyűlési 

jegyző szobrával szemben frissen kialakított virágültetvény közepére a Nagyváradi Közösségi 

Alapítvány készíttette el a neves biológus kutatónak és elkötelezett környezetvédőnek emléket 

állító táblát.  

 

Keserű szájízzel, de elfogadta a MIÉRT az RMDSZ Bihar megyei jelöltlistájának 
„billegő” helyét  
2020. október 20. – maszol.ro 

A Magyar Ifjúsági Értekezlet elfogadta a Szövetségi Állandó Tanácsnak azt az ajánlatát, hogy 

elnökük, Oltean Csongor kapja meg az RMDSZ Bihar megyei képviselői jelöltlistájának 

harmadik, nem biztos befutó helyét. Oltean Csongor a Maszolnak elmondta, egyes RMDSZ-

politikusok viszonyulása a MIÉRT-hez csalódást keltett benne. Az RMDSZ Szövetségi Állandó 

Tanácsa véglegesítette a képviselői és szenátori jelöltlistákat a jelenleg december 6-ra kiírt 

parlamenti választásokra, és a döntés értelmében két – befutónak nevezett – helyet 

ajánlottak fel az Erdélyi Magyar Szövetség (az Erdélyi Magyar Néppárt és a Magyar Polgári 

Párt egyesülésével létrejövő alakulatnak), valamint egy nem biztos befutónak számító, 

"billegő" helyet az RMDSZ-szel együttműködő ifjúsági szervezeteket tömörítő Magyar Ifjúsági 

Értekezletnek (MIÉRT).  
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Erdélyi online konzultációt indított az RMDSZ a járványról és a választásokról  
2020. október 20. – maszol.ro 

Online konzultációt indított kedden az RMDSZ annak felmérésére, hogyan vélekednek az 

erdélyi magyarok a járványról és a közelgő parlamenti választásokról. Közleményük szerint 

nagy segítség lenne számukra a döntések meghozatalában, ha minél többen kitöltenék az 

online kérdőívüket. 

 

„A bánságiak ügyvédje leszek Bukarestben” 
2020. október 20. – Nyugati Jelen 

A Temes megyei magyarságot legutóbb 2012–2016 között Molnár Zsolt képviselte a bukaresti 

parlamentben, RMDSZ-es színekben. Négyéves kiesés után, most újból rendkívül fontos 

lenne az országos képviselet a bánsági magyarok számára, mert a helyhatósági választásokon 

nem sikerült sem a megyei, sem a temesvári önkormányzatba képviselőket bejuttatni. A 

Temes Megyei RMDSZ Megyei Képviselők Tanácsa egy fiatal ügyvédet, Molnár Andrást 

választotta első számú képviselőjelöltjének, aki 8 éve tevékenykedik a vezetőségben és 

legutóbb, a szeptemberi helyhatósági választásokon a második helyen szerepelt a megyei 

jelöltlistán. 

 

Az oktatás a legjobb befektetés a járvány okozta válság leküzdésére 
2020. október 20. – Nyugati Jelen 

Az EPP-képviselőcsoport meggyőződése, hogy kiemelten fontos a befektetés az oktatásba és a 

fiatalok jövőjébe, hogy biztosítani tudjuk a koronavírus-járvány okozta válság leküzdését 

fenntartható módon. Éppen ezért támogatják az Erasmus+ program forrásainak 

megnövelését az EU 2021–2027 közötti költségvetési ciklusában. 

 

Szülőföldön magyarul: közeleg a határidő 
2020. október 20. – Nyugati Jelen, Erdély Ma 

Közeleg a Szülőföldön magyarul 2019/2020 év programjának meghosszabbított leadási 

határideje, október 30-a. Ezért a program koordinátorai emlékeztetik azokat, akik még nem 

küldték be igénylésüket, hogy ezt mihamarabb tegyék meg. A küldeményeket október 30-ig 

lehet postára adni. 

 

Még áll a Trianon-kereszt! 
2020. október 20. – Erdély Ma 

Szombaton emléktúrát szervezett a megalapításának századik évfordulóját ünneplő Vitézi 

Rend Háromszéki Törzse. A szervezet tagjai, a hozzájuk csatlakozott hagyományőrző 

huszárok és honvédek, valamint érdeklődők ez alkalomból megkoszorúzták a Gyepár-tetőn 

júniusban állított Trianon-keresztet, majd a Kishavas érintésével leereszkedtek Sósmezőre, és 

fejet hajtottak az ottani haditemetőben nyugvó hősök sírjainál. 
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Ezrével csatlakoznak a székely petícióhoz a katalánok – a Barcelona és Fradi 
szurkolói közösen népszerűsítik az ügyet 
2020. október 20. – Erdély Ma 

Spanyolország lehet a következő európai uniós állam, ahol határidőre összegyűlik a kellő 

számú aláírás a székely petícióhoz: a katalánok ezrével csatlakoznak az akcióhoz. Közben 

egyre több országban nő az aláírási kedv, amire szükség is van, mert közeledik a 

kezdeményezés november 7-i határideje. Két nap alatt csaknem ötezer spanyolországi, 

minden bizonnyal katalán szignó érkezett a székely petíció online aláírásgyűjtéséhez, ezzel a 

szükséges mennyiség egyharmada már megvan. Hogy ennek a jelentőségét érzékeltessük, 

elég annyit jelezni, hogy az aláírásgyűjtés első 15 hónapjában mindössze 2500 spanyolországi 

állampolgár állt az ügy mellé, míg az utóbbi tíz napban legalább tízezer. 

 

MKDSZ: Parlamenti képviselet nélkül, Matovičcsal a nyakunkon! 
2020. október 20. – bumm.sk 

A Magyar Kereszténydemokrata Szövetség álláspontja nem változott. A felvidéki 

magyarságnak – és ezt a parlamenti képviselet nélkül eltelt idő politikai eseményei, illetve 

kormányzati lépései igazolják – szüksége van az erős, egységes képviseletre, áll az MKDSZ 

portálunkhoz eljuttatott közleményében. "Olyan parlamenti képviselet megvalósításában 

vagyunk érdekeltek, amely alapvető céljaiban egy, politikai értékrendjében pedig tükrözi a 

magyar politikai közgondolkodás sokszínűségét. Amelyben a különböző politikai ideológiák 

és értékek egyenértékűek és nem egymás alá, hanem egymás mellé vannak rendelve, 

biztosítva a magyar politika lehető legszélesebb mozgásterét…” 

 

Nyitra megyében továbbra is teljes fejpénzt kapnak az egyházi és magániskolák 
2020. október 20. – Felvidék Ma 

Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn tartotta meg 22. képviselő-testületi ülését. A megyei 

hivatal rendelettel kívánta módosítani 2021-től az egyházi és magániskolák fejpénzének 

csökkentését az állami normatíva 88 százalékára, igazodva ezzel a további megyékhez. Mivel 

a képviselő-testület ehhez nem kívánt hozzájárulni, képviselői indítvánnyal a megyei hivatal 

visszavonta csökkentési javaslatát. 2021-tól tehát marad minden a régiben, azok az egyházi és 

magániskolák, amelyek üzemeltetésükre Nyitra Megye Önkormányzatától kapják a fejpénzt, 

2021-től továbbra is számolhatnak a teljes értékű fejpénzzel, amely megegyezik az állami 

normatíva teljes összegével. 

 

Idén is szavazhatunk az Arany Medál-díjra 
2020. október 20. – Felvidék Ma 

A koronavírus-járvány ellenére idén is kihirdetik az Arany Medál-díj nyerteseit. A díj 2008 

óta működik, az elmúlt évek folyamán évi tízezer-százezer szavazat alapján kerültek ki a 

díjazottak. A decemberi díjátadót megelőzően továbbra is olyan színművészekre, rendezőkre 
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https://www.erdely.ma/ezrevel-csatlakoznak-a-szekely-peticiohoz-a-katalanok-a-barcelona-es-a-fradi-szurkoloi-kozosen-nepszerusithetik-az-ugyet/
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/10/20/mkdsz-parlamenti-kepviselet-nelkul-matoviccsal-a-nyakunkon
https://felvidek.ma/2020/10/nyitra-megyeben-tovabbra-is-teljes-fejpenzt-kapnak-az-egyhazi-es-maganiskolak/
https://felvidek.ma/2020/10/iden-is-szavazhatunk-az-arany-medal-dijra/


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. október 21. 

. 
6 

és írókra lehet voksolni hat kategóriában, akik az idei évben közreműködtek hazai film vagy 

színdarab létrejöttében, illetve önálló kötetet publikáltak. 

 

A község napját ünnepelték Magyarkanizsán 
2020. október 20. – Vajdasag.ma 

Szerényebb körülmények között ugyan, de megünnepelték a község napját Magyarkanizsán. 

A rendezvény a városháza dísztermében kezdődött, ahol bemutatták az elmúlt év 

eredményeit, programjait, beruházásait és fejlesztéseit, majd átadták az elismeréseket is. Az 

idei évben három községbeli polgár részesült köszönő oklevélben, a magyarkanizsai Körmöci 

Károly, a martonosi Maćko Katarina és a tóthfalusi Zsoldos Rózsa. A Juventus-Pro Urbe díjat 

az idén a magyarkanizsai Muhi Kristóf kapta, aki mérnökinformatikusként tevékenykedik és 

olyan alkalmazásokon dolgozott mint például a Rubik-kockás alkalmazás, ami a vakoknak és 

gyengénlátóknak készült. A fiatal tehetség továbbá különböző oktatási alkalmazásokon is 

dolgozott, melyek az élményalapú oktatásra fektetik a hangsúlyt. 

 

Magyarcsernyén helyi közösségi választásokra készülnek 
2020. október 20. – Vajdasag.ma 

Magyarcsernyén november 15-ére helyi közösségi választásokat írtak ki. A község területén 

tanácstagokat választhatnak még Szerbcsernyén, Klárin és Alekszandrovón. A 15-ei 

választásokon jelöltként bárki részt vehet, aki össze tud szedni legalább 20 támogatói aláírást 

és október 30-ig leadja a teljes dokumentációt az Önkormányzatban. 

 

A Vajdasági RTV új székházában magyar rádióadással kezdődött a sugárzás 
2020. október 20. – Pannon RTV 

Stábunk annak járt utána, hogyan telnek az első munkanapok az új objektumban, a Közügyek 

stúdiójában pedig Klemm József, a Vajdasági RTV igazgatóhelyettese volt a vendégünk. A 

múlt héten beköltözött az Újvidéki Rádió magyar szerkesztősége a Vajdasági Rádió- és 

Televízió újonnan megépült miseluki székházába. Őket hamarosan a többi kolléga is követi 

majd és a tervek szerint a következő év végéig már a médiaház teljes csapata az új épületből 

fog dolgozni. 

 

Két évre alakul a kormány 
2020. október 20. – Magyar Szó 

Egységkormány alakul, amely meghatározott ideig működik majd, mégpedig legkésőbb 2022. 

április 3-án írják ki újra a parlamenti választásokat, az államelnöki választásokkal 

egyidejűleg, jelentette be kedden a Szerb Haladó Párt (SZHP) elnökségi ülését követően 

Aleksandar Vučić államfő, aki egyben az SZHP elnöke is. Az új kormány egyik legfontosabb 

célkitűzéseként a bűnszervezetekkel való leszámolást tűzte ki. Mint azt korábban már 

bejelentették, a kormányt úgy állították össze, hogy a tárcák 50 százalékát nők vezessék, két, 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25725/A-kozseg-napjat-unnepeltek-Magyarkanizsan.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25724/Magyarcsernyen-helyi-kozossegi-valasztasokra-keszulnek.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/vajdasagi-rtv-uj-szekhazaban-magyar-radioadassal-kezdodott-sugarzas
https://www.magyarszo.rs/hu/4434/kozelet_politika/228243/K%C3%A9t-%C3%A9vre-alakul-a-korm%C3%A1ny.htm
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vagy három új minisztériumot hoznak létre, így az emberi és kisebbségi jogokkal is külön 

minisztérium foglalkozik majd. 

 

A KMKSZ közreműködésével felújított iskolát adtak át Tiszaágteleken  
2020. október 20. – karpat.in.ua 

A KMKSZ az utóbbi években soha nem látott felújításokat bonyolított Kárpátalján, különböző 

anyaországi fejlesztési programokon keresztül. Ezt Balogh Lívia, a KMKSZ Ungvári Járási 

szervezetének elnöke jelentette ki Tiszaágtaleken, ahol átadták a Keleti Partnerség program 

keretében megújult általános iskolát. Mintegy 5 millió forintból sikerült kicserélni az épület 

tetszőszerkezetét, a vízelvezető és fűtési rendszert. Ezzel méltó körülményeket teremtettek 

közel száz gyerek számára- fogalmazott Balogh Lívia. 

 

Nagydobronyban felavatták az összetartozás emlékművét 
2020. október 20. – karpat.in.ua 

Még június 4-én szerették volna felavatni Nagydobrony központjában, a Hatrác-patak 

partján, szemben a Nagydobronyi Református Líceum épületével ifj. Hidi Endre 

szobrászművésznek Trianon századik évfordulójára készített, nemzeti összetartozásunkat 

szimbolizáló köztéri szobrát, ám az akkori karanténszabályok miatt ezt el kellett halasztani. 

Az eseményre szűk körben, október 20-án kerülhetett sor. 

 

A felújított Tiszaágteleki Általános Iskola ünnepélyes átadója 
2020. október 20. – karpat.in.ua 

A megújult Tiszaágteleki Általános Iskola ünnepélyes átadásra október 20-án került sor. A 

felújítás Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma Keleti Partnerség Ukrajna 2019 

– fejlesztési együttműködés Kárpátalján program keretében valósulhatott meg a Kárpátaljai 

Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMFJA) és a Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség (KMKSZ) közreműködésével. Az iskola tetőszerkezetének és csatornarendszerének 

teljes felújítása összesen 465 484 hrivnyába került. 

 

Gyalogút épül a kendereskei Feszty kilátóhoz (videó) 
2020. október 20. – karpat.in.ua 

Gyalogút épül Kendereskén a Feszty kilátóhoz. A projekt Magyarország külügyminisztériuma 

és a KMKSZ összefogásának köszönhetően valósul meg. A mintegy 400 méternyi, korábban 

szinte teljesen járhatatlan útszakasz egy részén már elkészült a járda. A munkálatok jelenlegi 

állását és a kivitelezés további részleteit helyszíni szemlén egyeztette Íjgyártó István, 

Magyarország rendkívüli és meghatalmazott ukrajnai nagykövete, Kuti László, Magyarország 

ungvári főkonzulátusának első beosztott konzulja és Gulácsy Géza, a Kárpátaljai Magyar 

Kulturális Szövetség alelnöke. 
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http://life.karpat.in.ua/?p=33747&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=33739&lang=hu
http://life.karpat.in.ua/?p=33732&lang=hu
http://economic.karpat.in.ua/?p=7649&lang=hu
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A Homoki kistérségben komoly fejlesztésekre van esély 
2020. október 20. – karpat.in.ua 

Medve Andrea, a Sislóci Dobó István Középiskola kémia–fizika szakos tanárnője, a tavaly 

decemberben megalakult Homoki Kistérségi Tanács képviselője, valamint tizenkét éve a 

KMKSZ Sislóci Alapszervezet elnöke. Az októberi helyhatósági választásokon a KMKSZ 

listavezetőjeként indul a mostantól már kilenc községet egyesítő Homoki Kistérségi 

Tanácsba. Medve Andrea terveiről és az eltelt nyolc hónap alatt a tanácsban szerzett 

tapasztalatairól számol be. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. október 19. – Kossuth Rádió 

 

Kárpátaljára látogatott Magyar Levente külügyminiszter-helyettes. Beregszászon találkozott 

Babják Zoltán polgármesterrel, illetve Brenzovics Lászlóval, a KMKSZ elnökével. Közös 

sajtótájékoztatójukon bejelentették: a magyar kormány támogatja a város fejlesztését, 

segítségével kitisztítják a Vérke-patak medrét.  

 

A járvány miatt a turizmus gyakorlatilag leállt, de éppen emiatt kell most az ágazat 

fejlesztésén gondolkodni - mondja Ricz András turisztikai szaktanácsadó. Szabadka a 

szecessziós épületeiről ismert, de természeti kincsei legalább ekkora értéket jelentenek. 

Ezeket elsősorban a kerékpáros turizmuson keresztül szeretnék megismertetni a túrázókkal, 

ezért a régió kapcsolódik ahhoz a programhoz,  amelynek a keretében kerékpárút épül a Duna 

mentén Németországtól Romániáig.  

 

Az RMDSZ Szövetségi Állandó Tanácsának javaslatára a Magyar Ifjúsági Értekezlet, a MIÉRT 

elnöke, Oltean (Oltyán) Csongor kapja meg az idei romániai parlamenti választásokon az 

RMDSZ Bihar megyei képviselői jelöltlistájának harmadik, egyelőre nem biztos befutó helyét. 

A székelyföldi illetőségű Oltean Csongor összességében pozitívan értékelte a döntést, még ha 

ennél többet is reméltek az ifjúsági szervezetek. 

 

„Szomszédok”, avagy „Házhoz megy a segítség”. Olyan mozgalom indult tavasszal 

Kolozsváron, amelyet máshol is érdemes bevezetni. Már most ajánlatos regisztrálni a 
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http://politic.karpat.in.ua/?p=12497&lang=hu
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-10-20_18-02-00&enddate=2020-10-20_18-40-00&ch=mr1
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szomszédok.ro oldalra, mert télen vagy a járványhelyzet súlyosbodásával jól jön, ha valaki 

segít a bevásárlásban, a gyógyszer beszerzésében. A kezdeményezés elsősorban azoknak a 

kolozsvári magyaroknak szól, akik egyedül élnek. A „Házhoz megy a segítség” a koronavírus 

járvány miatt indult, és most újabb segítségnyújtási módozatokkal jelentkeznek.  

 

A Temesvár szomszédságában található Újszentes általános iskolájában évek óta csak elemi 

osztályok működnek magyar nyelven. A diáklétszám csökkenése miatt az elmúlt tanévben 

már egyetlen összevont osztály működött. Ez a kedvezőtlen tendencia szakadt meg az idén, 

amikor tíz gyermeket írattak be a magyar tagozatra, így az előkészítő osztályban több diák 

van, mint a többi osztályban összesen. A két tanerősre bővült tagozat pedagógusaival 

beszélgettünk, de előtte az érintetteket is megkérdeztük, hogy érzik magukat az iskolában. 

 

A Csiki Székely Múzeum Csíkszereda egyik legnevezetesebb épületében, a Mikó várban 

működik, amely nevét építőjéről,  Hidvégi Mikó Ferenc főkapitányról kapta,a ki  Bethlen 

Gábor fejedelem bizalmas tanácsosa, diplomata és krónikaíró volt. A 17. század elején késő 

reneszánsz stílusban emelet épületben lévő Csíki Székely Múzeumot - ahogyan a kulturális 

intézményeket általában – szintén megviseli a járvány. És bár korábbi tervei dugába dőltek, 

végzi napi feladatait a színfalak mögött - fogalmaz az intézmény vezetője. 

 

Negyedik alkalommal rendezi meg a nagyváradi Szigligeti Színház az Infinite Dance 

Fesztivált. Egy hét alatt október 21-25 között klasszikus és kortárs balett, néptánc is 

megtekinthető lesz a műsorra tűzött előadásokban. 

 


