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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Romániai választások - Kelemen Hunor: az etnikai képviseletnek nincs 

alternatívája 
2020. november 11. – MTI, Webrádió, Maszol, Krónika 

Az erdélyi magyar nemzeti közösség jogaiért folytatott harchoz szükség van a parlamenti 

jelenlétre, az etnikai képviseletnek ma sincs alternatívája - hangoztatta Kelemen Hunor 

szövetségi elnök szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csíkszeredai 

kampánynyitóján, amelyről a Maszol.ro hírportál közölt beszámolót.  A Mikó-vár előtti téren 

a szövetség Hargita megyei szenátor- és képviselőjelöltjei mutatkoztak be. Kelemen Hunor, 

aki az RMDSZ Hargita megyei képviselőházi jelöltlistájának első helyén indul újabb 

mandátumért, rámutatott: 2020-ban kiteljesedett a magyar összefogás, a parlamenti 

választásokon együttműködnek az Erdélyi Magyar Szövetséggel (EMSZ). "A parlamenti 

képviselettel megerősítjük azt, amit eddig elvégeztünk, megvédjük azt, amit eddig 

felépítettünk. Az elmúlt négy év is kétkezi munkával telt: egyik kezünkkel építkeztünk, a 

másikkal védekeztünk" - idézte Kelemen Hunort a hírportál. 

 

Négy felvidéki magyar személyiséget tüntettek ki Magyarország pozsonyi 

nagykövetségén 
2020. november 11. – MTI, Felvidék Ma, Ma7.sk 

A felvidéki magyarságért végzett tevékenysége elismeréseként Áder János magyar államfő 

által odaítélt állami kitüntetést vett át négy felvidéki magyar személyiség Magyarország 

pozsonyi nagykövetségén, szerdán. A még az augusztusi állami ünnep alkalmából 

adományozott, de a járványhelyzet miatt most átadott kitüntetéseket Pető Tibor nagykövettől 

vehették át a nagykövetségen rendezett szűk körű ünnepségen. 

 

Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést kapott Debreceni Anikó 
2020. november 11. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Dr. Áder János, Magyarország köztársasági elnöke Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést 

adományozott Debreceni Anikónak, a Csapi 2. Számú Széchenyi István Középiskola magyar 

nyelv és irodalom szakos tanárának, tankönyvszerzőnek és szerkesztőnek a magyar nyelv 

ápolása és igényes használata iránt elkötelezett pedagógusi pályája elismeréseként. A 

kitüntetés ünnepélyes átadására november 11-én, szerdán Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusán került sor, ahol elsőként Albertné Simon Edina konzul köszöntötte a 

járványügyi előírások szigorú betartása miatt kis számban megjelenteket, majd a Himnusz 

közös eléneklése után Buhajla József főkonzul mondott rövid köszöntőt. 
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https://webradio.hu/hirek/kulfold/romaniai-valasztasok-kelemen-hunor-az-etnikai-kepviseletnek-nincs-alternativaja
https://webradio.hu/hirek/kulfold/romaniai-valasztasok-kelemen-hunor-az-etnikai-kepviseletnek-nincs-alternativaja
https://felvidek.ma/2020/11/negy-felvideki-magyar-szemelyiseget-tuntettek-ki-magyarorszag-pozsonyi-nagykovetsegen/
https://felvidek.ma/2020/11/negy-felvideki-magyar-szemelyiseget-tuntettek-ki-magyarorszag-pozsonyi-nagykovetsegen/
https://karpataljalap.net/2020/11/11/magyar-ezust-erdemkereszt-kituntetest-kapott-debreceni-aniko
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Visszaszorulóban a hibrid oktatás: a Sapientia már elesett, a Babeș-Bolyain 

három kar még kitart  
2020. november 11. – maszol.ro 

A Babeș-Bolyai Tudományegyetemen már csak három karon folyik hibrid oktatás: biológián, 

fizikán és kémián. Októberben a testnevelés és a színművészeti fakultások, valamint a 

teológiak keretében működő zeneszakak is hibrid képzéssel indultak, azonban időközben 

teljesen átköltöztek a virtuális térbe. Soós Anna rektorhelyettes elmondása szerint erre az 

oktatók körében történt megbetegedések miatt került sor. A hibrid oktatásban résztvevő 

diákok között egyelőre nem diagnosztizáltal koronavírus fertőzést. A Sapientia Erdélyi 

Magyar Tudományegyetem egységesen hibrid rendszerben kezdte az évet, mostanra azonban 

teljesen átállt az online oktatásra. Elsőként a marosvásárhelyi kar állt át, azt követően, hogy 

Koronka, ahol az egyetem székel, a vörös zónába került, mondja Dávid László rektor. 

Röviddel utána Csíkszereda következett, majd a kolozsvári kar.  

 

Közel 1,2 millió védőmaszk érkezett Erdélybe a magyar kormány 

közreműködésével  
2020. november 11. – MTI, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, hirado.hu, Nyugati Jelen 

Újabb, mintegy 1,2 millió védőmaszk érkezett Erdélybe Kínából a magyar kormány 

közreműködésével – közölte szerdán a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ). Az 

RMDSZ hírlevele szerint a járványhelyzet súlyosbodására való tekintettel a Chi Fu 

Investment Group elnöke, Frank Liu jóvoltából és a magyar kormány közreműködésével 

érkeztek Erdélybe a védőmaszkok. Az 1,2 millió sebészeti maszkból ezúttal is a Szent Ferenc 

Alapítvány munkatársai és a gondozásukban lévő gyermekek, a Caritas Alapítvány és a 

Diakónia Alapítvány munkatársai, valamint 16 erdélyi megye iskolái, idősotthonai, 

egészségügyi intézményei és egyházai részesülnek. Az RMDSZ köszönetét fejezte ki Frank Liu 

adományozónak, valamint az adomány kiszállításában közreműködő magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztériumnak. 

 

RMDSZ: elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban a rendőrség behívja és számon 

kérje az RMDSZ szavazóbiztosait 
2020. november 11. – Nyugati Jelen 

Politikai nyilatkozatban tiltakozott Antal István, az RMDSZ Konstanca megyei parlamenti 

képviselője azon rendőri visszaélések ellen, amelyek azokat a személyeket érintik, akik a 

tavalyi európai parlamenti választásokon megfigyelőként vagy szavazóbiztosként az RMDSZ-t 

képviselték a Kárpátokon kívüli megyékben. „Elfogadhatatlan, hogy egy jogállamban a 

rendőrség behívja és számonkérje a szavazóbiztosokat csak azért, mert az RMDSZ-t, egy 

kisebbséghez tartozó közösséget képviseltek a szavazóhelyiségekben. Meggyőződésem, hogy a 
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134728-visszaszoruloban-a-hibrid-oktatas-a-sapientia-mar-elesett-a-babe-bolyain-harom-kar-meg-kitart
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/134728-visszaszoruloban-a-hibrid-oktatas-a-sapientia-mar-elesett-a-babe-bolyain-harom-kar-meg-kitart
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/11/11/tobb-mint-egymillio-vedomaszk-erkezett-erdelybe-a-magyar-kormany-kozremukodesevel
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/11/11/tobb-mint-egymillio-vedomaszk-erkezett-erdelybe-a-magyar-kormany-kozremukodesevel
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/rmdsz_elfogadhatatlan_hogy_egy_jogallamban_a_rendorseg_behivja_es_szamon_kerje_az_rmdsz_szavazobiztosait.php
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/rmdsz_elfogadhatatlan_hogy_egy_jogallamban_a_rendorseg_behivja_es_szamon_kerje_az_rmdsz_szavazobiztosait.php
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rendőrség visszaél hatalmával és feladatkörével, ahogy az is, hogy ezekre a karhatalmi 

intézkedésekre azért került sor, mert a Kárpátokon kívüli megyékben élő magyar közösség 

elkötelezte magát az RMDSZ mellett” – fogalmazott a képviselő. Kijelentette, az ügyről a nép 

ügyvédjét is tájékoztatja, valamint értesíti az országos és külföldi illetékes szervezeteket. 

 

Fejet hajtottak Tanasă előtt? A polgármesterek már nem perelnek, elég nekik 

egy felszólítás 
2020. november 11. – szekelyhon.ro 

Dan Tanasănak eredményes persorozata után ma már csak egy levelet kell küldenie, és a 

székelyföldi polgármesterek többsége eltávolítja a székely zászlókat, leveszi a Községháza 

feliratot a hivatali épületekről. Árus Zsolt civil jogvédő, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke 

szerint az általuk biztosított jogi segítséggel fel kellene vállalni a pereket, mert a jogsértések 

csak így kerülhetnek az Emberi Jogok Európai Bírósága elé. 

 

Pálfi Kinga lehet Székelyudvarhely új alpolgármestere 
2020. november 11. – szekelyhon.ro 

Második alakuló ülését tartja csütörtökön Székelyudvarhely új önkormányzati képviselő-

testülete: az összehívó dokumentumokból az is kiderült, hogy Pálfi Kingát, a 

székelyudvarhelyi Szabad Emberek Pártjának önkormányzati képviselőjét javasolják az 

alpolgármesteri tisztségre. A Szabad Embere Pártjának színeiben mandátumhoz jutott Pálfi 

Kinga szakmáját tekintve pszichológus, a Harghita Business Center vállalkozói inkubátorház 

projektmenedzsere, háromgyerekes családanya. A jelölést a testület minden bizonnyal el is 

fogadja, hiszen a Szabad Emberek Pártjának többsége van a tanácsban. 

 

Folytatódik a Halljuk egymást! mozgalom  
2020. november 11. – maszol.ro 

A járványügyi helyzet súlyosbodásával és a korábbi kedvező fogadtatás tapasztalataira 

hagyatkozva az RMDSZ Nőszervezete – együttműködve a partnerszervezetekkel – folytatja a 

Halljuk egymást! mozgalmat. Az önkéntesek bátorító gondolatokra és a valódi, hiteles 

információkra alapozott beszélgetésekkel minél több idős emberhez szeretnének elérni, 

akiket arról biztosítanak, hogy ezekben a nehéz időkben sincsenek egyedül. Az önkéntesek 

jelentkezését november 13-tól várják – olvasható az MRDSZ közleményében. 

  
"Nem jár hátránnyal, csak előnyökkel!" Bemutatták a magyar népszámlálási 

kampány weboldalát 
2020. november 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

November 11-én, szerdán élesítették a nepszamlalas.sk, a jövőre esedékes szlovákiai 

népszámlálás magyar nemzetiségi kampányának weboldalát. Az erről szóló virtuális 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/fejet-hajtottak-tanas-elott-a-polgarmesterek-mar-nem-perelnek-eleg-nekik-egy-felszolitas
https://szekelyhon.ro/aktualis/fejet-hajtottak-tanas-elott-a-polgarmesterek-mar-nem-perelnek-eleg-nekik-egy-felszolitas
https://szekelyhon.ro/aktualis/palfi-kinga-lehet-szekelyudvarhely-uj-alpolgarmestere
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134752-folytatodik-a-halljuk-egymast-mozgalom
https://ma7.sk/aktualis/nem-jar-hatrannyal-csak-elonyokkel-bemutattak-a-magyar-nepszamlalasi-kampany-weboldalat
https://ma7.sk/aktualis/nem-jar-hatrannyal-csak-elonyokkel-bemutattak-a-magyar-nepszamlalasi-kampany-weboldalat
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bemutatón Kovács Balázs és Tokár Géza ismertették a kampánnyal kapcsolatos 

fejleményeket. A népszámlálás ügyében már májustól aktív egyeztetés folyik a legnagyobb 

szlovákiai magyar civil szervezetek, szakmai szerveződések és politikai pártok bevonásával. 

Az előkészítésben szerepet vállalt többek között a Csemadok, a Szövetség a Közös Célokért, a 

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetsége, a 

Református Egyház, a Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség, a Szlovákiai Református 

Keresztyén Egyház is, továbbá az összes, szlovákiai magyarokat megszólító politikai párt 

küldöttei. 

 

Az SZMPSZ összesített: három és félezer kiselsős jár magyar iskolába a 

Felvidéken 
2020. november 11. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) évek óta folyamatosan nyomon 

követi a magyar iskolába való beiratkozási adatokat, a szeptemberi valós létszámokat, 

elemzéseket, összehasonlításokat végez az iskolahálózat tervezése érdekében, illetve 

monitorozza a magyar gyermekek iskolaválasztását, motiválja a magyar iskolákat beiratkozási 

programjuk alapos átgondolására. A szlovákiai magyar alapiskolák száma a 2020/2021-es 

tanévben 242. Ebből 26 két tannyelvű alapiskola. Változások a tavalyi tanévhez képest, hogy 

megszűnt két alapiskola, az egyik Óvárón (Nagykürtösi járás), a másik Madon 

(Dunaszerdahelyi járás), egy új iskola azonban indult Rimaszombatban, ez pedig a 

Református Alapiskola. 

 

Ismét kiderült: korlátozottak a lehetőségeink a kisebbségi oktatás területén 
2020. november 11. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

Továbbra is korlátozottak a lehetőségek a kisebbségi nyelveken történő oktatás területén, 

mutat rá a Regionális és Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája szlovákiai végrehajtási 

szintjének ötödik felméréséről szóló jelentés, melyet szerdán hagyott jóvá a kormány. A 

dokumentumban az is szerepel, hogy az érvényben lévő jogszabályok, valamint a 

százalékalapú korlátozás továbbra is akadályozzák a kisebbségi nyelvek hivatali használatát. 

 

Megújult a Tiszti pavilon és a Csemadok-székház Komáromban 
2020. november 11. – Felvidék Ma 

Komárom egyik jelképe, a 19. században neogótikus stílusban épült Tiszti pavilon elölső 

homlokzatának középső része újult meg, valamint a Kossuth tér meghatározó épülete, a 

Csemadok-székház. A Tiszti pavilon homlokzatának felújítását még tavaly ősszel kezdték el, a 

Klapka tér felőli bástyát restaurálták először. Ezt követően került sor a homlokzat középső 

részének felújítására, melynek során megújult a Viribus Unitis felirat, most már domború 

változatban látható. Az év végéig várhatóan elkészül a másik bástya is. 
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https://ma7.sk/oktatas/az-szmpsz-osszesitett-harom-es-felezer-kiselsos-jar-magyar-iskolaba-a-felvideken
https://ma7.sk/oktatas/az-szmpsz-osszesitett-harom-es-felezer-kiselsos-jar-magyar-iskolaba-a-felvideken
https://ma7.sk/oktatas/ismet-kiderult-korlatozottak-a-lehetosegeink-a-kisebbsegi-oktatas-teruleten
https://felvidek.ma/2020/11/megujult-a-tiszti-pavilon-es-a-csemadok-szekhaz-komaromban/
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Pénzügyek a gyakorlatban – az oktatási minisztérium magyar nyelvre fordíttatta 

a tankönyvet 
2020. november 11. – Felvidék Ma 

A szlovák oktatási minisztériumnak köszönhetően hamarosan a felvidéki magyar 

tanintézményekbe is elkerülhet a Pénzügyek a gyakorlatban című tankönyv. A magyar 

nyelvre fordított segédeszközt a hetedikes és a nyolcadikos tanulók tudják majd hasznosítani 

a választható tantárgyak között. „Még a nyár folyamán kapott felkérést az oktatási 

minisztérium a könyvet kiadó ABCedu részéről. Az új tankönyvre a felvidéki magyar iskolák 

részéről is lenne igény. Ezért is vállaltuk fel a szlovák tankönyv magyarra való fordítását, 

tördelését valamint nyomtatását” – tájékoztatta a Felvidék.ma-t Gajdács Mónika, a 

nemzetiségi és inkluzív oktatásért felelős főosztály főigazgatója. 

 
Adomány a Caritasnak a járvány elleni eredményes védekezés céljából 
2020. november 11. – Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Csallóközi Eszter szabadkai magyar főkonzul 250 ezer darab kínai gyártású egészségügyi 

maszkot tartalmazó adományt adott át szerda reggel a Caritas képviselőinek Kelebián. Az 

adománynak köszönhetően a súlyosbodó járványhelyzetben is eredményesebb lehet a 

vajdasági egészségügyi védekezés, fogalmazott Pásztor István, a VMSZ elnöke, aki közösségi 

oldalán mondott köszönetet Magyarország Kormányának és a Chi Fu Investment Groupnak a 

nagylelkűségért. „Egy kínai üzletember, Frank Liu ajánlott fel maszkokat Magyarországnak, 

Magyarországról pedig a főkonzulátus közreműködésével érkeztek hozzánk a maszkok. 

Pásztor István elnök úr együttműködésével, felkérésre a Caritas lett az a civil szervezet, amely 

a megfelelő licencekkel rendelkezve az adományt át tudta venni.” – nyilatkozta Plaskó Csaba. 

 

Téli házaló szokások - A Hagyományok Háza karácsonyi rajzpályázata 
2020. november 11. – Pannon RTV 

A Hagyományok Háza ünnepi rajzpályázatot hirdet, amelynek középpontjában idén a téli 

házaló szokások állnak. A leadási határidő: december 4. 

Advent a karácsonyi előkészületek időszaka. A négy, ünnep előtti hétben a harsány 

mulatságok helyett a csendes várakozás, a reménykedés, a befelé fordulás játszik szerepet. A 

közösségi élet természetesen ilyenkor sem szünetel teljesen, hiszen ebben az időszakban 

készülnek fel az ünnepi bemutatkozásra a betlehemesek, a kántálók és egyéb karácsonyi 

játékok előadói. Az idei rajzpályázat a téli házaló szokások megjelenítésére hívja pályázóit. 
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https://felvidek.ma/2020/11/penzugyek-a-gyakorlatban-az-oktatasi-miniszterium-magyar-nyelvre-fordittatta-a-tankonyvet/
https://felvidek.ma/2020/11/penzugyek-a-gyakorlatban-az-oktatasi-miniszterium-magyar-nyelvre-fordittatta-a-tankonyvet/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25815/Adomany-a-Caritasnak-a-jarvany-elleni-eredmenyes-vedekezes-celjabol.html
https://pannonrtv.com/rovatok/kultura/teli-hazalo-szokasok-hagyomanyok-haza-karacsonyi-rajzpalyazata
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Kihirdették az Év családorvosa a Kárpát-medencében pályázat nyerteseit 
2020. november 11. – karpat.in.ua 

Idén is meghirdették a Magyar Általános Orvosok Tudományos Egyesülete (MÁOTE) 

szervezésében az Év családorvosa a Kárpát-medencében nevet viselő pályázatot Junior díj és 

Életműdíj kategóriába családorvosok számára. Junior kategóriában azok a 3–6. éves 

orvostanhallgatók pályázhattak, akik az alapellátásban tervezik elkezdeni orvosi 

életpályájukat, vagy akik legfeljebb 5 éve dolgoznak orvosként az alapellátásban. 

 

Kéréssel fordult Kárpátaljai Egyházak Tanácsához a megyei vezetőség 
2020. november 11. – Kárpátalja 

Kéréssel fordult Oleh Kocjuba, a Kárpátaljai Megyei Állami Adminisztráció (ODA) helyettes 

vezetője Zán Fábián Sándor református püspökhöz, a Kárpátaljai Egyházak Tanácsának 

vezetőjéhez. „Tekintettel a régió járványügyi helyzetére, arra kérjük a Kárpátaljai Vallásközi 

Teológiai Tanács tagjait, hogy fordítsanak figyelmet a törvények által előírt, a Covid–19 akut 

légúti megbetegedés terjedésével összefüggő karanténkorlátozások betartására mind a 

papság, mind pedig a hívek részéről az istentiszteletek, vallási események során” – hangzik a 

felhívás. 

 

Anya-fia program 
2020. november 11. – Kárpátalja Ma 

A Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete (KMNE) anya-fia hétvégét szervezett július 

10–12. között, két turnusban. A kétnapos programra az Egyesület tagcsaládjai 

jelentkezhettek. A nevezés feltételeként az édesanyáknak és fiaiknak közös tevékenységüket 

bemutató fényképet, illetve rövid bemutatkozó szöveget kellett küldeniük a KMNE-hez. A 

hétvégi kikapcsolódáson turnusonként 12 édesanya vehetett részt, egy-egy 6–18 év közötti 

fiával. 

 

Újabb támogatás a Magyarul a Muravidéken programnak 
2020. november 11. – Népújság 

Online térben, videókonferencián keresztül tartotta meg november 4-i ülését a Muravidéki 

Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség Tanácsa (MMÖNK), hiszen a járványügyi 

intézkedések miatt nem lehetséges a gyülekezés. A tagok – szinte teljes összetételben – több 

programbeszámolót fogadtak el, míg a nemzetiségi képviselő választási rendszerének 

változásáról még nem hoztak döntést. A tanács elfogadta a Lendvai Kétnyelvű Középiskola 

nemzetiségi programokra vonatkozó munkatervét a 2020/2021-es tanévben, mely Hajdinjak 

Prendl Silvija igazgató ismertetője szerint nem különbözik sokban a tavalyi programtól. 

Kiemelte a magyar mint második nyelv külső differenciálását, mely az oktatási projektből 

kinőve az iskolai program része lett állami finanszírozással, valamint a szakmai 
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http://life.karpat.in.ua/?p=35652&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/11/11/keressel-fordult-karpataljai-egyhazak-tanacsahoz-megyei-vezetoseg
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/anya-fia-program/
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9694-%C3%BAjabb-t%C3%A1mogat%C3%A1s-a-magyarul-a-muravid%C3%A9ken-programnak.html
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programbővítési terveket (óvodai nevelés, fodrász), melyekről tárgyalt az MMÖNK Oktatási 

Bizottsága is. 

 

A főkonzulátus segítségére volt szükség 
2020. november 11. – Népújság 

Az 1. Sz. Lendvai Kétnyelvű Általános Iskola (KÁI) 700 ezer forint értékben nyert támogatást 

könyvvásárlásra a Bethlen Gábor Alap pályázatán. A vírus okozta nehezítő körülmények miatt 

Magyarország Lendvai Főkonzulátusa segített áthozni a küldeményt az anyaországból. Az 1. 

Sz. Lendvai KÁI képviseletében Sabo Tatjana igazgató, illetve Zágorec-Csuka Judit 

könyvtáros vette át a több doboznyi könyvet, amelyeket Máthé László Eduárd, Magyarország 

lendvai főkonzulja adott át. Zágorec-Csuka Judit elmondta, a vezetése alatt a magyartanárok 

munkacsoportja válogatta ki az összesen 412 könyvet, amelyek új szerzeményként a lendvai 

általános iskolába kerültek. 

 

Az MMISZ közhasznú civilszervezet lett 
2020. november 11. – Népújság 

A Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet (MMISZ) mint önkéntes, nonprofit szervezet 2017 

óta működik jelenlegi nevén. Célja, hogy ösztönözze az ifjúsági tevékenységeket a kultúra, a 

nevelés, az oktatás, a sport és a rendezvények szervezése terén. Nagy hangsúlyt fektet a 

magyar nyelv és kultúra ápolására, annak megőrzésére a Muravidéken élő fiatalok körében. A 

szervezet elnökével, Varga Teodorral beszélgetett a Népújság a szervezet mindennapjairól és 

új státuszáról. 

 

Faluriport: Göntérháza és Kámaháza 
2020. november 11. – Népújság 

Pisnjak Alenka, a Göntérházi Helyi Közösség elnöke elégedett és örül a faluotthon 

felújításának, melyben hamarosan megújul a konyha is. Minden bizonnyal ugyanígy 

örülnének az egykori Mercator-bolt épületének eltávolításakor is, a lepusztult objektum 

ugyanis elcsúfítja a különben szépen rendezett hetési falut. Ablakcsere várható a kámaházi 

faluotthonban is. „A konyha felújítására és a „Hetési hagyományőrző nap” megszervezésére a 

mi Hetés Művelődési Egyesületünk a Bethlen Gábor Alapnál pályázott, sikeres volt, egymillió 

forint támogatásban részesült.” – nyilatkozta Pisnjak Alenka. 

 

 

 

 

 

 
M

u
ra

vi
d

é
k

 

https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9695-a-f%C5%91konzul%C3%A1tus-seg%C3%ADts%C3%A9g%C3%A9re-volt-sz%C3%BCks%C3%A9g.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9697-az-mmisz-k%C3%B6zhaszn%C3%BA-civilszervezet-lett.html
https://www.nepujsag.net/muravidek/9699-faluriport-g%C3%B6nt%C3%A9rh%C3%A1za-%C3%A9s-k%C3%A1mah%C3%A1za.html
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 11. – Kossuth Rádió  

 

Hargita megye öt parlamenti képviselőt és két szenátort juttat be a román parlamentbe - jó 

esetben ez lesz a magyar képviselet, ezért nagy a tétje a székelyföldi választásnak is. Az 

RMDSZ csíki kampányindítóját, fagypont közeli hidegben a csíkszeredai Mikó vár előtt 

tartották.  

 

Romániában a közoktatás minden szintjén kizárólag online módon zajlik a tanítás. A 

tapasztalatok viszont azt mutatják, hogy országosan több százezer diák nem rendelkezik a 

digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel, nagyon sok vidéki településen hiányzik az 

internet-elérhetőség, hiányos az online tanítás pedagógiai-módszertani előkészítése. 

Mindezek figyelembevételével az RMDSZ azt kéri a román kormánytól és a szaktárcától, hogy 

minden oktatási intézményben, ahol a járványhelyzet ezt lehetővé teszi, kezdjék újra a 

jelenléti tanítást.  

Novák Csaba Zoltán Maros megyei szenátorral, a szenátus oktatási bizottságának alelnökével 

beszélgettünk. 

 

A Délvidéken egykor Európa legsűrűbb vasúthálózata üzemelt, ma viszont a még létező 

szakaszokon is szünetel a forgalom. A Vajdasági Magyar Szövetség szakpolitikusának, Kern 

Imrének, a szerb Közlekedési Minisztérium államtitkárának sikerült elérnie, hogy több, 

magyar települések között húzódó, korábban felszámolásra ítélt szakaszt is felújítsanak.  

 

Tavaly márciusban mutatták be a Hunyad megyei magyar értéktár első kötetét, ám a 

szerkesztő csapat már a második kötet összeállításán dolgozik, hiszen a fontosnak tartott 

értékek korántsem fértek be egyetlen kötetbe. A folytatásról a Hunyad Megyei Értéktár 

Bizottság elnökét, Gáspár-Barra Rékát kérdeztük. 

 

A lengyelek egyik legnagyobb királyukként tisztelik Báthory Istvánt, jóllehet élete végéig 

magyarnak vallotta magát. Erdély fejedelme, aki nem mellesleg sikeres politikus is volt méltó 

arra, hogy a jövő évet az ő emlékének szenteljék – véli Okos Márton, a magyar-lengyel 

kapcsolatok ápolását zászlajára tűző Báthory- Bem hagyományőrző Egyesület elnöke. 

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-11_18-02-00&enddate=2020-11-11_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-11_18-02-00&enddate=2020-11-11_18-40-00&ch=mr1
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Fejlemény, hogy a kezdeményezők nagy örömére az Emlékévet támogatásáról biztosította 

Rónayné Slaba Ewa, a Magyar Országgyűlés lengyel nemzetiségi szószólója.  

 

 Márton napja a karácsonyi 40 napos böjt előtti utolsó ünnepnap, ezért ezen a napon 

rendszeresek voltak a lakomák, bálok, vásárok. Novemberben már le lehet vágni a hízott 

libát, ezért a Márton-napi ételek jellemzően libafogások, így például libaleves, libasült. A 

rigmus szerint: „aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át éhezik”. Szokás volt, hogy a 

liba húsából, különösen a hátsó részéből, küldenek a papnak is, állítólag innen ered a 

„püspökfalat” kifejezés. Arad megyében, a kisiratosi Szalai család híresen jó lúdjaiból jó előre 

rendelnek az ismerősök, barátok. Őket kerestük fel egy jó kis libasült receptért. 


