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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Másodszor is megszavazták a magyarellenes Trianon-törvényt 
2020. november 3. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen, Magyar Szó 

Módosítás nélkül, döntéshozó kamaraként ismét megszavazta kedden a bukaresti 

képviselőház azt a jogszabályt, amely román nemzeti ünneppé nyilvánítja a trianoni diktátum 

1920. június 4-i aláírásának évfordulóját, június 4-ét. Az RMDSZ szerint a törvénnyel a 

román pártok éket vernek a román és a magyar közösség közé. A képviselőház 175 támogató 

és 23 nem szavazattal, 85 tartózkodás mellett szavazott ismét igennel a magyarellenes 

jogszabályra, amelyet az államfőnek immár ki kell hirdetnie. Mint ismeretes, a parlament 

májusban egyszer már elfogadta a jogszabályt, de Klaus Iohannis államfő először 

alkotmányossági normakontrollt kért a törvény kapcsán, majd miután az alkotmánybíróság 

alkotmányosnak nyilvánította, megfontolásra visszaküldte a parlamentnek. A szenátus 

azonban szeptember végén, a képviselőház pedig most bólintott rá másodízben is. 

 

Szili Katalin: Az RMDSZ és az EMSZ megállapodása hosszú távon sikerre ítélheti 

a romániai magyarság ügyét 
2020. november 3. – MTI, Magyar Nemzet, kulhonimagyarok.hu, Nyugati Jelen, Krónika, 

Pannon RTV, Magyar Szó 

Szili Katalin miniszterelnöki megbízott szerint „hosszú távon sikerre ítélheti a romániai 

magyarság ügyét” a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) és az Erdélyi Magyar 

Szövetség (EMSZ) megállapodása az erdélyi magyar közösség országos ügyeinek összehangolt 

képviseletéről és a parlamenti választásokon való együttműködésről. Szili Katalin az MTI-hez 

kedden eljuttatott közleményében azt írta, a megállapodás nagy lépés az erdélyi 

magyarságnak a decemberi választások előtt, és „csak gratulálni lehet” az erdélyi politikai 

szervezetek által megkötött megállapodáshoz. A miniszterelnöki megbízott szerint külön 

üdvözlendő, hogy a megállapodás aláírói a 2018. január 8-án kötött, akkor még három párti, 

közös nyilatkozatot „tovább erősítették és konkretizálták”, amikor megfogalmazták a többi 

közt, hogy közösen lépnek fel a romániai magyar oktatás, a székelyföldi autonómia statútum, 

a nemzeti jelképek és a szabad anyanyelvhasználat támogatása érdekében. „Ki kell emelni az 

elkövetkező néhány nap sikeressége érdekében is az európai polgári kezdeményezések 

egységes támogatását” – tette hozzá Szili Katalin. Mint írta, ez az új egység „hosszú távon 

sikerre ítélheti a romániai magyarság ügyét". 
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https://kronikaonline.ro/belfold/masodszor-is-megszavaztak-a-magyarellenes-trianon-torvenyt
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/szili_katalin_az_rmdsz_es_az_emsz_megallapodasa_hosszu_tavon_sikerre_itelheti_a_romaniai_magyarsag_ugyet.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/szili_katalin_az_rmdsz_es_az_emsz_megallapodasa_hosszu_tavon_sikerre_itelheti_a_romaniai_magyarsag_ugyet.php
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Az irodalmi és nyelvi hatásokat bemutató előadás-sorozat kezdődik Szegeden 
2020. november 3. – MTI, Magyar Nemzet, Webrádió, Felvidék Ma, Vajdaság Ma 

A trianoni békeszerződés irodalmi és nyelvi hatásait bemutató, a világhálón is nyomon 

követhető előadás-sorozat indul szerdán a Szegedi Tudományegyetemen (SZTE) - 

tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t. Az SZTE 

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kara és a Pro Philosophia Szegediensi Alapítvány közös 

sorozatának hat határon túli vendégelőadója tudományterülete jeles képviselője. A 

szakemberek irodalomtörténeti és nyelvészeti előadásai, ismeretterjesztő stílusuknak 

köszönhetően nemcsak a téma adekvát ismerői, hanem a nagyközönség számára is 

feltérképezik, és sok nézőpontból körbejárják ezt az egyszerre történelmi, politikai, 

emlékezetpolitikai és irodalomtörténeti problémakört. 

 
Mindent vissza: mégis megvásárolná a New York Szállót a kolozsvári 

önkormányzat  
2020. november 3. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Élni fog elővásárlási jogával a kolozsvári önkormányzat a Főtér egyik legfontosabb műemlék 

épülete, az egykori New York (Continental) Szálló eladása esetében – jelentette be Emil Boc 

polgármester. Az RMDSZ-frakció a magyar–román együttélés kérdéseit is bemutató 

művészeti központot látna szívesen az emblematikus épületben. 

 

Magyar elöljárók: a sok teszt és a felelőtlenség vihette a vesztegzár kapujába 

Zilah és Szilágycseh városát 
2020. november 3. – Krónika 

A Krónika által megszólaltatott elöljárók szerint a be nem tartott járványügyi szabályok, vagy 

a sok teszt is hozzájárulhatott a magas fertőzöttségi rátához azokban a szilágysági városokban 

– többek között Szilágycsehen és Zilahon –, amelyek vesztegzár alá kerülhetnek.  

 

Mezei János az RMDSZ-szel kötött megállapodásról: nem a két képviselői hely a 

legfontosabb eredmény  
2020. november 3. – maszol.ro 

Hétfőn megszületett az írásos megállapodás az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség 

(EMSZ) együttműködéséről, amelynek értelmében az utóbbi szervezet két befutóhelyet kap a 

december 6-ra kitűzött parlamenti választásokon az RMDSZ jelöltlistáin. Mezei János, az 

EMSZ társelnöke a Maszolnak elmondta, nem a két parlamenti mandátumot tartja a 

megállapodás legfontosabb eredményének.   
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https://magyarnemzet.hu/kultura/bemutatjak-a-trianoni-bekeszerzodes-irodalmi-es-nyelvi-hatasait-8899418/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mindent-vissza-megis-megvasarolna-a-new-york-szallot-a-kolozsvari-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mindent-vissza-megis-megvasarolna-a-new-york-szallot-a-kolozsvari-onkormanyzat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyelore-nem-tud-konkretumot-a-vesztegzarrol-zilah-es-szilagycseh-magyar-eloljaroja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egyelore-nem-tud-konkretumot-a-vesztegzarrol-zilah-es-szilagycseh-magyar-eloljaroja
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134365-mezei-janos-az-rmdsz-szel-kotott-megallapodasrol-nem-a-ket-kepvisel-i-hely-a-legfontosabb-eredmeny
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134365-mezei-janos-az-rmdsz-szel-kotott-megallapodasrol-nem-a-ket-kepvisel-i-hely-a-legfontosabb-eredmeny
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Kelemen Hunor az EMSZ-szel kötött megállapodásról: ez érdekképviselet, nem 

érzelmi képviselet  
2020. november 3. – maszol.ro 

Az RMDSZ és az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) megállapodott az erdélyi magyar 

közösség országos ügyeinek összehangolt képviseletéről és a parlamenti választásokon való 

együttműködésről. Kelemen Hunor szövetségi elnököt kérdezték a megállapodás részleteiről.  

 

Újraválasztották Karsai Attila alpolgármestert Érmihályfalván  
2020. november 3. – maszol.ro 

A soron kívüli ülés legfontosabb pillanata az alpolgármester személyének megválasztása volt. 

Nyakó József polgármester a várost az előző nyolc évben is alpolgármesterként szolgáló 

RMDSZ-es tanácsost, Karsai Attilát javasolta a tisztségre.  

 

Leosztották a feladatokat a csíkszeredai városházán: ezentúl városmenedzser is 

segíti a munkát  
2020. november 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Elsősorban gazdasági, vagyongazdálkodási, költségvetési, adózási kérdésekért fog felelni 

Csíkszereda kedden munkába álló városmenedzsere, Dósa Szilárd. A hargitai 

megyeszékhelyen újdonságszámba menő poszttal, valamint a hétfőn megválasztott új 

alpolgármesterek hatáskörével kapcsolatosan osztottak meg részleteket a sajtóval a 

városházán.  

 

Pásztor: Kegyetlen választási kampányfogás a megyei tanács 

szakapparátusának csökkentése 
2020. november 3. – Bihari Napló 

A Bihar Megyei Tanács szakapparátusának drasztikus, mintegy ötven százalékos csökkentése 

nem egyéb, mint kegyetlen választási kampányfogás Ilie Bolojan tanácselnök részéről, 

nyilatkozta a Bihari Naplónak Pásztor Sándor, a megyei tanács korábbi elnöke. 

 

Helyére került Bethlen Gábor szobra Marosvásárhelyen 
2020. november 3. – szekelyhon.ro, Krónika 

Szovátáról Marosvásárhelyre szállították, ezt követően pedig helyére került kedden délelőtt 

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem szobra. A Harmath István által tervezett szobor már egy éve 

Sánta Csaba szovátai öntőművész udvarán várja, hogy elfoglalja méltó helyét Marosvásárhely 

főterén. Soós Zoltán marosvásárhelyi polgármester kommunikációs tanácsadója, Borsos 

Csaba a Székelyhonnak azt nyilatkozta, hogy jogi akadályok nagyjából elhárultak Bethlen 

Gábor erdélyi fejedelem szobrának Marosvásárhelyen történő felállítása elől. Mint kifejtette, 

a pontos dátumot ezután rögzíti az önkormányzat, és időben tájékoztatja erről a 

marosvásárhelyieket. „Az eseményre még ebben az évben sor kerül” – hangsúlyozta. 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134337-kelemen-hunor-az-emsz-szel-kotott-megallapodasrol-ez-erdekkepviselet-nem-erzelmi-kepviselet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134337-kelemen-hunor-az-emsz-szel-kotott-megallapodasrol-ez-erdekkepviselet-nem-erzelmi-kepviselet
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134350-ujravalasztottak-karsai-attila-alpolgarmestert-ermihalyfalvan
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134357-leosztottak-a-feladatokat-a-csikszeredai-varoshazan-ezentul-varosmenedzser-is-segiti-a-munkat
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134357-leosztottak-a-feladatokat-a-csikszeredai-varoshazan-ezentul-varosmenedzser-is-segiti-a-munkat
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-kegyetlen-valasztasi-kampanyfogas-a-megyei-tanacs-szakapparatusanak-csokkentese-3288856/
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/pasztor-kegyetlen-valasztasi-kampanyfogas-a-megyei-tanacs-szakapparatusanak-csokkentese-3288856/
https://szekelyhon.ro/aktualis/helyere-kerult-bethlen-gabor-szobra-marosvasarhelyen
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Elegánsan hárított a bíró a Csíkszentmárton által megnyert perben 
2020. november 4. – Krónika 

Noha a marosvásárhelyi ítélőtábla elutasította a dormánfalviak fellebbezését az általuk 

indított perben, nem arról döntött, hogy az úzvölgyi katonatemető Csíkszentmártonhoz 

tartozik-e. A Hargita megyei község október elején nyerte meg jogerősen azt a pert, amelyet a 

Bákó megyei város indított azért, hogy részlegesen vonják vissza az alcsíki község 

önkormányzata által hozott, az úzvölgyi haditemető és az egykori kaszárnyák által elfoglalt 

területnek a község közvagyonába vételére vonatkozó határozatát. A marosvásárhelyi 

ítélőtábla által rendelkezésünkre bocsátott ítélet indoklását tanulmányozva kitűnik, az 

ügyben eljáró bíró meglehetősen óvatosan kezelte a helyzetet, és azt is lehetne mondani, hogy 

elegánsan hárított. A bíróság nem arról döntött, hogy a vitatott 15 ezer négyzetméternyi 

terület hová tartozik, hanem megállapította, ebben az ügyben közigazgatási pert nem a helyi 

tanácsi határozat, hanem csak a kormányhatározat érvénytelenítése érdekében lehet indítani, 

mivel kizárólag utóbbinak vannak jogi következményei. Azaz, nyitva hagyott egy további 

lehetőséget. 

 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az EMSZ-szel kötött megállapodásról, a választói 

látószögről, a lojalitási teszteltetésről 
2020. november 4. – Krónika 

Amikor a romániai magyar pártok között együttműködés volt, az a magyar emberek nagy 

többségében megnyugvást keltett, hogy nem veszekszenek, hanem együtt próbálnak dolgozni 

a politikusaik – emelte ki az EMSZ-szel kötött megállapodás egyik mozgatórugóját a 

Krónikának adott interjúban Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke szerint az EMSZ-nek is az 

az érdeke, hogy mozgósítson a parlamenti választásra, különben a későbbiekben nem tudja 

bizonyítani az együttműködés fenntarthatóságát. A politikus megvonta az elmúlt 

törvényhozási ciklus mérlegét, és vázolta a következő mandátum prioritásait. 

 

A kisebbségi kormánybiztos hiányolja a kétnyelvű tájékoztatást 
2020. november 3. – Ma7.sk, Felvidék Ma, bumm.sk, Új Szó 

Az illetékes állami és önkormányzati szervek óriási erőfeszítéseket tettek, hogy sikerrel 

lebonyolítsák az országos Covid-19-tesztelés első körét, azonban számos helyszínen 

megsértették a kisebbségek nyelvi jogait. Erre Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos 

figyelmeztetett a közösségi hálón. „Mérhetetlenül csalódott vagyok, hogy sok falu és város, 

köztük olyanok is, ahol többséget alkotnak a nemzeti kisebbségekhez tartozók, 

megfeledkeztek erről a törvényi kötelezettségükről” – írta a kormánybiztos, egyúttal 

köszönetet mondott azoknak az önkormányzatoknak, amelyek a kisebbség nyelvén is 

tájékoztattak a tesztelés során. 
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https://felvidek.ma/2020/11/a-kisebbsegi-kormanybiztos-hianyolja-a-ketnyelvu-tajekoztatast/
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Őry Péter: Az önkormányzatok mentették meg a kormányt 
2020. november 3. – bumm.sk 

Őry Péter szerint az állam részéről örökösen mostohagyerekként kezelt önkormányzatok 

mentették meg a kormányt a hétvégi országos tesztelés során. "Szombaton és vasárnap 

valami megváltozott. Kiderült, hogy az állam részéről örökösen mostohagyerekként kezelt 

önkormányzatok azok, melyek megmentették a kormányt. A szervezési, előkészületi káosz 

erőteljesen bemutatta, hogy megoldásokat keresni a „segíts magadon” elv szerint lehet, ezt 

pedig kizárólag a települések szintjén lehetséges hatékonyan kezelni. A települések örökösen 

magukon kell, hogy segítsenek, mert ha bért emel az állam, a forrást nem adja hozzá. Ha 

krízis van, a megígért állami hozzájárulásból csak kölcsönt kaptak, pedig még a 

vállalkozóknak is akad támogatás, az önkormányzatoknak nem.” 

  
Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíjra 
2020. november 3. – Vajdaság Ma 

Ismét lehet pályázni a Stipendium Peregrinum ösztöndíj azon részére, amely a tehetséges 

fiatalok külföldi felvételi eljárását támogatja. Ez az ösztöndíj a 17-23 éves, kiemelkedően 

tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok részvételét támogatja a legrangosabb külföldi 

felsőoktatási intézmények felvételi eljárásában a 2021/2022-es tanévre. A pályázaton 

kétszázezertől hétszázezer forintig igényelhető vissza nem térítendő támogatás egyebek 

mellett a felvételi eljárás díjára, nemzetközi nyelvvizsga díjára, utazási költségre - ismertette 

Würtz Csilla, a Nemzeti Tehetség Központ ügyvezetője a keddi sajtótájékoztatón Budapesten. 

 

Sziveri János-szobor Muzslyán 
2020. november 3. – Magyar Szó 

Szombaton, november 7-én, 15.30 órakor, a Sziveri János Művészeti Színpad szervezésében, a 

muzslyai Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület előtt avatják fel Sziveri János költő 

szobrát, mely Dudás Sándor szobrász alkotása. Ünnepi beszédet mgr. Hajnal Jenő, a Magyar 

Nemzeti Tanács elnöke és Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke 

mond, Sziveri János munkásságát Kovács Jolánka, a Sziveri Színpad művészeti vezetője 

méltatja. 

 
Nyolc magyar mandátum lehet a megyei közgyűlésben 
2020. november 3. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A Központi Választási Bizottság (CVK) egészen az utolsó pillanatig kivár az október 25-i 

önkormányzati választások eredményeinek kihirdetésével. Törvényileg erre november 6-ig 

van határideje. Ennélfogva továbbra is csak előzetes, nem hivatalos eredményekről 

beszélhetünk. Ami a legfontosabb: továbbra is erős magyar érdekképviselet lesz jelen a 
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https://www.bumm.sk/belfold/2020/11/03/ory-peter-az-onkormanyzatok-mentettek-meg-a-kormanyt
https://www.vajma.info/cikk/magyarorszag/21366/Ismet-lehet-palyazni-a-Stipendium-Peregrinum-osztondijra.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4446/kultura/229019/Sziveri-J%C3%A1nos-szobor-Muzsly%C3%A1n.htm
https://kiszo.net/2020/11/03/nyolc-magyar-mandatum-lehet-a-megyei-kozgyulesben/
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Kárpátaljai Megyei Tanácsban. Ugyan a két magyar pártnak nem sikerült egyezségre jutnia a 

közös indulásról, de amint Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár is fogalmazott egy 

fórumon, sajátos formában mégis megvalósult az együttműködés, hiszen UMDSZ-es 

politikusok is felkerültek a KMKSZ megyei listájára, s közülük minden bizonnyal Péter Csaba 

mandátumhoz jut. Rajta kívül a legmagasabb szintű közgyűlés tagja lehet még Brenzovics 

László, Barta József, Gulácsy Géza, Orosz Ildikó, Balogh Lívia, Bíró Erzsébet és Petei Judit. 

 

Gólyabált tartottak az ungvári magyar egyetemisták 
2020. november 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége (KMDFKSZ) idén is megrendezte 

hagyományos gólyabálját. Azonban a korábbi évektől eltérően az október 28-án, szerdán 

megtartott gólyabál a járványhelyzet miatt zárt körű volt: a szervezőkön kívül csak az első 

évfolyamos egyetemisták és szüleik vehettek részt rajta. Az esemény kezdetén Lőrinc Ingrid, a 

szervezet elnöke köszöntötte a megjelenteket. Megjegyezte, hogy a karantén miatt ezeknek a 

fiataloknak a ballagási ünnepségük, a bankettjük és az egyetemi tanévnyitójuk is elmaradt. A 

KMDFKSZ semmiképp nem szerette volna, hogy ez az ünnepség is erre a sorsra jusson, 

hiszen mind az elsősök, mind a szövetség életében fontos szerepe van ennek az estnek. 

 

Laptopokkal gazdagodott a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központ 
2020. november 3. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

A modern korban egyre fontosabbnak számít a számítástechnikai ismeretek elsajátítása, 

hiszen sok munkakörben – a közhivataloktól az üzleti világig – csak ezen ismeretek 

birtokában lehet elhelyezkedni, boldogulni. Sőt, a mindennapi élet sok területén is 

szükségünk van a számítástechnika terén való jártasságra. Iskoláinkban is ezért helyeznek 

nagy súlyt az informatikai alapismeretek oktatására. Így igencsak örvendetes tény, hogy 

november 2-án a magyarországi, budapesti székhelyű MeOut Group civil szervezet tíz 

laptoppal lepte meg a Tiszakeresztúri Oktatási-Nevelési Központot. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 3. – Kossuth Rádió 

 

Hétfőn megszületett az írásos megállapodás a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az 

Erdélyi Magyar Szövetség együttműködéséről, amelynek értelmében a két magyar politikai 

szervezet közösen indul a december 6-ra kitűzött parlamenti választásokon. Az EMSZ jelöltjei 
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https://karpataljalap.net/2020/11/03/golyabalt-tartottak-az-ungvari-magyar-egyetemistak
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-03_18-02-00&enddate=2020-11-03_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-03_18-02-00&enddate=2020-11-03_18-40-00&ch=mr1
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két befutó helyet kapnak az RMDSZ képviselőházi jelöltlistáin, de az együttműködés a helyi 

önkormányzatok szintjére és a civil szervezetek támogatására is kiterjed. 

 

Marosvásárhely újonnan választott önkormányzat testületében tegnap megalakultak a 

szakbizottságok. Az új összetételű városi tanácsban az oktatási kérdésekkel foglalkozó 

bizottságban dolgozik a következő négy évben a katolikus iskola igazgatója, Tamási Zsolt is.  

 

Magyarország és hat szomszédja között, az egymás területén élő nemzeti kisebbségek 

ügyeinek megtárgyalását és felmerülő problémáik lehetőség szerinti kezelését szolgálják az 

ún. kormányközi kisebbségi vegyes bizottságok. A magyar-ukrán vegyes bizottság magyar 

társelnökét, Kalmár Ferencet, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszteri biztosát 

kérdeztük.  

 

A „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány szervezésében megrendezték a Soós Kálmán - 

ösztöndíjak ünnepélyes átadását a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán. A 

programban most 53 személy részesült ösztöndíjban a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai 

Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. jóvoltából.  

 

Az 1944-es délvidéki magyarellenes atrocitásokra emlékeznek ezekben a napokban Vajdaság-

szerte. Az áldozatok pontos száma még ma sem ismert. A kutatóknak az elmúlt egy évben 

Szabadkán újabb 55 áldozatot sikerült azonosítani, akik az egykori téglagyár gödrében 

nyugszanak. A Vergődő madár emlékműnél tegnap megtartott megemlékezésről készült 

hangképes összefoglalónk. 

 

Október 23-án, nemzeti ünnepünkön, magyar állami kitüntetést kapott a Romániai Magyar 

Cserkész Szövetség elnöke is. Bálint Lajos Lóránt a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje 

kitüntetésben részesült.  

 

Mit nevezünk nagyszentmiklósi kincseknek? Az aradi vértanúk közül ki született 

Temesváron? Lugoson töltötte gyerekkorának egy részét Teller Ede. Mi volt a foglalkozása? 

Hol született Horger Antal? Melyik világhírű kávé márka névadója született Temesváron? 

Milyen sportágban volt olimpiai bajnok Balázs Jolán? – Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre 

várják a választ a temesvári Integratio Alapítvány holnap induló online kvízjátékában. Lehőcz 

László először a játék céljairól kérdezte Szilágyi Boróka projektfelelőst. 


