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Nyomtatott és online sajtó 
 

Az elmúlt tíz évet értékelte Potápi Árpád János 
2020. november 12. – Pannon RTV 

A magyar kormánynak a nemzetpolitika kiemelt területe és sikertörténete is - mondta el 

Potápi Árpád János a Pannon RTV-nek adott interjújában. A magyar nemzetpolitikáért 

felelős államtitkár az elmúlt tíz évet értékelve kiemelte, az elmúlt évek eredményei most már 

láthatóak is. Sikerült egy egységes Kárpát-medencei teret kialakítani az oktatás, a kultúra, a 

gazdaság és a média területén is. Egyebek mellett megtörtént egy nagyszabású, Kárpát-

medencei szintű óvodafejlesztés. Ennek keretében körülbelül 150 új óvodát építettek fel és 

több mint 700 lett felújítva. Ennek is látszik az eredménye, ugyanis egyre többen döntenek a 

magyar óvoda után a magyar általános iskola mellett - mondta Potápi. 

 

2020 a nemzeti összetartozás éve! – Potápi Árpád János a Bögre klubban 
2020. november 12. – PestiSrácok 

100 éves a trianoni békediktátum. A külhoni magyarok jogait azonban továbbra is 

intézmányesen csorbítják. Vendégünk Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár.  

 

Több mint 6000 diák utazását támogatta a Rákóczi Szövetség 
2020. november 12. – MTI, Webrádió, hirado.hu, OrientPress, PannonRTV, Ma7.sk 

Százkilencven középiskolai honismereti osztálykirándulást, több mint 6000 diák utazását, 

több tucat történelmi helyszín felkeresését segítette szeptember és november között a Rákóczi 

Szövetség rendhagyó diákutaztatási programja - közölte a szervezet csütörtökön az MTI-vel. 

Felidézték, hogy a Rákóczi Szövetség a Nemzeti Összetartozás Évéhez és az október 23-i 

nemzeti ünnephez kapcsolódóan belföldi honismereti diákutaztatási pályázatot hirdetett 

szeptemberben magyarországi és külhoni középiskolai osztályközösségek részére. Célként 

jelölték meg, hogy a járványügyi szabályokhoz igazodva minél több középiskolai 

osztályközösség keressen fel honismereti kirándulásokon olyan helyszíneket, amelyek a 

magyar történelem meghatározó eseményeihez kapcsolódnak. 

 

AM: a külhoni gazdák számára is fontos a termelői együttműködés 

2020. november 12. – MTI, kormany.hu, OrientPress 

A Kárpát-medence természetes egységének egyik alapja a gazdaság, és azon belül az agrárium 

fellendítése, a jövőben a gazdák számára egyre fontosabbá válik a termelői együttműködések 

erősítése - közölte az Agrárminisztérium (AM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes 

államtitkára a külhoni magyar agrárszervezetek és vállalkozók bevonásával megtartott 

Kárpát-haza gazdasági videókonferencián a szaktárca csütörtöki közleménye szerint. 

Belánszky-Demkó Zsolt elmondta: az agrártárca olyan nemzetpolitikát folytat, amelynek 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/az-elmult-tiz-evet-ertekelte-potapi-arpad-janos?fbclid=IwAR1h57XaVGMM4RVrDYfnUFgd97iM2CmS7Yg10unfiQqjupRmJ6h0g692Mdo
https://pestitv.pestisracok.hu/2020/11/12/2020-a-nemzeti-osszetartozas-eve-potapi-arpad-janos-a-bogre-klubban/?fbclid=IwAR1mXYXSwArnpA1U5Mg08gGS2J7TA9WDu9ZMerSqWkkCA7TwbCu8j59Jnhw
https://webradio.hu/hirek/belfold/tobb-mint-6000-diak-utazasat-tamogatta-a-rakoczi-szovetseg
https://kormany.hu/hirek/a-kulhoni-gazdak-szamara-is-fontos-a-termeloi-egyuttmukodes
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középpontjában a nemzetben gondolkodás és cselekvés áll, alapvető cél a külhoni magyarság 

szülőföldön megtartása, gyarapodása. A fő irány a nemzedékváltás, agrármodernizáció, 

termelői szerveződések erősítése, precíziós gazdálkodás, agrárdigitalizáció, öntözésfejlesztés 

és erdősítés - tette hozzá. 

 
Székelyföldi premier: Gyergyószentmiklós sikeresen megvédte a bíróságon a 

Városháza feliratot 
2020. november 12. – MTI, Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro, transindex.ro 

Gyergyószentmiklós az első székelyföldi település, mely pereskedés útján megvédte a 

polgármesteri hivatala homlokzatán szereplő Városháza feliratot – közölte csütörtökön 

blogján Árus Zsolt, a pereskedés jogi hátterét biztosító Székely Figyelő Alapítvány elnöke. A 

bukaresti táblabíróság által egy hete kimondott jogerős ítélet kivonatát a romániai bíróságok 

portálja is közölte. Az ügyben ítélkező bírói testület elfogadta a védelem kifogását, és az első 

fokú ítéletet felülbírálva megállapította, hogy a felperes Méltóságért Európában Polgári 

Egyesületnek (ADEC) nem fűződik érdeke az ügyhöz, és érdemi vizsgálat nélkül elutasította a 

felirat eltávolítását kérő keresetet. 

 

Anyaországi segítséggel, Veszprém révén lesz „kulturális főváros” 

Sepsiszentgyörgy 
2020. november 12. – MTI, Krónika, szekelyhon.ro 

Sepsiszentgyörgy is bekapcsolódik a Veszprém-Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa 

programsorozatba. Az erről szóló megállapodást csütörtökön írták alá a virtuális térben a 

harminc éve testvérvárosi kapcsolatokat ápoló két megyeszékhely elöljárói. Porga Gyula, 

Veszprém polgármestere az interneten közvetített aláírási ceremónia keretében elmondta: 

Veszprém nemcsak önmaga számára nyerte el az Európa kulturális fővárosa címet. Azt tűzte 

ki célul, hogy a magyar kultúrát közvetítse Európa felé. Ezért előbb a balatoni régió 

településeivel, majd a címért folyó versenyben alulmaradt Debrecen és Győr, most pedig a 

határon túli magyar kultúrát megjelenítő Sepsiszentgyörgy önkormányzatával kötött 

együttműködési megállapodásokat. 

 

Kizárták a SRI-lehallgatások jegyzőkönyveit Kiss Sándor volt Bihar megyei 

tanácselnök korrupciós peréből 
2020. november 12. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Bihar megyei törvényszék kizárta a Kiss Sándor volt megyei tanácselnököt is érintő peres 

eljárásból azokat a lehallgatási jegyzőkönyveket, amelyeket a Román Hírszerző Szolgálat 

(SRI) készített nemzetbiztonsági okokra hivatkozva, így ezeket nem lehet ezentúl 

bizonyítékként felhasználni. A törvényszék november 11-én, szerdán határozott a lehallgatási 

jegyzőkönyvek kizárásáról a bizonyítékok közül. Mint ismeretes, arról a korrupciógyanús 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldi-premier-gyergyoszentmiklos-sikeresen-megvedte-a-birosagon-a-varoshaza-feliratot
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/szekelyfoldi-premier-gyergyoszentmiklos-sikeresen-megvedte-a-birosagon-a-varoshaza-feliratot
https://kronikaonline.ro/kultura/anyaorszagi-segitseggel-veszprem-reven-lesz-bkulturalis-fovarosr-sepsiszentgyorgy
https://kronikaonline.ro/kultura/anyaorszagi-segitseggel-veszprem-reven-lesz-bkulturalis-fovarosr-sepsiszentgyorgy
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kizartak-a-sri-lehallgatasok-jegyzokonyveit-kiss-sandor-volt-bihar-megyei-tanacselnok-korrupcios-perebol
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kizartak-a-sri-lehallgatasok-jegyzokonyveit-kiss-sandor-volt-bihar-megyei-tanacselnok-korrupcios-perebol
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ügyről van szó, amelyben 2018 júniusában a Bihar megyei törvényszék alapfokon kihirdetett 

ítéletében nyolc év letöltendő börtönbüntetésre ítélte Kiss Sándor volt Bihar megyei 

tanácselnököt 4 millió euró értékű kenőpénz elfogadása miatt. Az ügyben Beneamin Rus 

üzletembert, az észak-erdélyi autópálya Bihar megyei szakaszainak építésében is részt vevő 

Selina tulajdonosát 4 év szabadságvesztésre ítélték pénzmosás vádjával. 

 

„Az lesz a legnagyobb változás Marosvásárhelyen, hogy normális mederbe 

kerülnek a dolgok”  
2020. november 12. – maszol.ro 

Rossz örökségből virágzó várost teremtene Soós Zoltán, Marosvásárhely új polgármestere, 

akit – mint a Maszolnak adott interjúban elmondta – az igazságtalanság késztetett arra, hogy 

küzdjön szülővárosáért. Tudja, hogy nincs könnyű helyzetben, de állítása szerint lendületes 

csapattal sikerre tudja vinni terveit.  

 

Quo vadis udvarhelyi RMDSZ? A szervezet egykori kulcsembereit kérdeztük 
2020. november 12. – maszol.ro 

Az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének támogatottsága két évtized alatt kevesebb, mint a 

felére csökkent, a közelmúltban pedig legsúlyosabb választási vereségét szenvedte el. Mi 

vezethetett ide? Erre a kérdésre keresték a választ a helyi szervezet mára már perifériára 

szorult, egykori kulcsembereitől.  

 

Először választottak női alpolgármestert Székelyudvarhelyen  
2020. november 12. – maszol.ro 

Székelyudvarhely 19 tagú önkormányzati testülete Pálfi Kingának, a Szabad Emberek Pártja 

(POL) tanácsosának szavazott bizalmat az alpolgármesteri tisztség betöltésére. Személyében a 

székelyföldi város történetében először tölthet be tisztséget női alpolgármester. 

 

Arad megyei önkormányzat: letette az esküt a másik RMDSZ-es tanácsos is  
2020. november 12. – maszol.ro, Nyugati Jelen 

Teljessé vált az az Arad megyei önkormányzat közgyűlése, miután szerda délután újabb hét 

képviselő tette le a hivatali esküt – köztük az RMDSZ-es Bölöni György –, de nyomban 

foghíjassá is vált, mivel az egyik liberális tanácsos lemondott. A 33 tagú közgyűlésbe az 

RMDSZ-nek két jelöltje jutott be: az elnök Faragó Péter listavezetőként és tanácselnök-

jelöltként, valamint Péró Tamás megyei ügyvezető elnök. Mivel Faragó parlamenti képviselő 

is, lemondott a megyei tanácsosi mandátumról, amit a listán harmadik Bölöni György 

foglalhat el. Péró Tamás egyébként az egymást követő második ciklusban foglalja el helyét a 

megyei közgyűlésben, míg Bölöni György a negyedik mandátumát tölti. Előbbi a szociális, 

kulturális, ifjúság és sportügyi, utóbbi a költségvetési szakbizottságban tevékenykedik majd.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134800-az-lesz-a-legnagyobb-valtozas-marosvasarhelyen-hogy-normalis-mederbe-kerulnek-a-dolgok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134800-az-lesz-a-legnagyobb-valtozas-marosvasarhelyen-hogy-normalis-mederbe-kerulnek-a-dolgok
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134720-quo-vadis-udvarhelyi-rmdsz-a-szervezet-egykori-kulcsembereit-kerdeztuk
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134782-el-szor-valasztottak-n-i-alpolgarmestert-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134785-arad-megyei-onkormanyzat-letette-az-eskut-a-masik-rmdsz-es-tanacsos-is
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Szilveszter Szabolcsot választották meg Kézdivásárhely alpolgármesterének  
2020. november 12. – maszol.ro 

Szilveszter Szabolcs tanácsos kapta az egyöntetű bizalmat a titkos szavazáson, így 

csütörtöktől ő tölti be Kézdivásárhely alpolgármesteri tisztségét a 2020–2024-es mandátum 

alatt. „Megtiszteltetés számomra, hogy a tanácstagok mindannyian úgy gondolják, hogy 

nekem kell elvállalnom ezt a feladatot. Nagy lendülettel és optimistán állok hozzá minden 

elém gördülő feladathoz. Az önkormányzat munkáját szeretném átláthatóbbá tenni a 

polgárok számára, megismertetni velük a folyamatokat, bevonni őket a döntéshozatalba, 

egyszóval nyitottabbá tenni a hivatal működését” – mondta az alpolgármester székfoglaló 

beszédében.  

 

Koronavírussal fertőződött Kovászna város polgármestere  
2020. november 12. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Gyerő József, a háromszéki fürdőváros polgármestere szerda éjszaka saját közösségi oldalán 

közölte, hogy koronavírus-tesztjének eredménye pozitív lett. A polgármester kifejtette, hogy a 

hétvégén kezdte rosszul érezni magát: „vasárnap hajnalban hirtelen lázas állapot, hidegrázás, 

fokozott izzadás és főként addig soha nem tapasztalt térd- és csípőízületre, combcsontra 

lokalizálódó, heveny, erős fájdalom vett erőt rajtam” – fejtette ki.  

 

Bocsánatkéréssel feloldható lenne az Urmánczi Jenő ellen indított fegyelmi 

eljárás a Puckban?  
2020. november 12. – transindex.ro 

Ha Urmánczi Jenő bocsánatot kér a Puck Bábszínháztól, akkor az igazgató állítása szerint, el 

fognak tekinteni a fegyelmi eljárástól – jelentette ki Csoma Botond, az RMDSZ Kolozs megyei 

szervezetének elnöke.  

 

Varga Ibolya: „amennyiben bosszúhadjáratról beszélünk, úgy az a Puck 

Bábszínház és személyem ellen folyik”  
2020. november 12. – transindex.ro 

Az utóbbi időszak fejleményei és az Urmánczi Jenő kijelentései újra reagálásra késztették 

Varga Ibolyát, a Puck magyar társulatának vezetőjét, aki nyílt levélben fordult a 

nyilvánossághoz.  

 

Párkányi siker a Teleki Pál Kárpát-medencei földrajz-földtan versenyen 
2020. november 12. – Ma7.sk 

Felvidéken a Mentor Tehetségsegítő Tanács a párkányi Ady Endre Alapiskolával karöltve 

szervezi a versenyt. Az idén 28., a Felvidéken 4. alkalommal megrendezett megmérettetés 

különlegessége, hogy az interneten zajlott. Bacsó Péter az iskola igazgatója elmondta, az idén 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/134791-szilveszter-szabolcsot-valasztottak-meg-kezdivasarhely-alpolgarmesterenek
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/134770-koronavirussal-fert-z-dott-kovaszna-varos-polgarmestere
https://itthon.transindex.ro/?hir=62054
https://itthon.transindex.ro/?hir=62054
https://itthon.transindex.ro/?hir=62065&varga_ibolya_8222amennyiben_bosszuhadjaratrol_beszelunk_ugy_az_a_puck_babszinhaz_es_szemelyem_ellen_folyik8221
https://itthon.transindex.ro/?hir=62065&varga_ibolya_8222amennyiben_bosszuhadjaratrol_beszelunk_ugy_az_a_puck_babszinhaz_es_szemelyem_ellen_folyik8221
https://ma7.sk/tajaink/parkanyi-siker-a-teleki-pal-karpat-medencei-foldrajz-foldtan-versenyen
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a koronavírus-járvány miatt nehézzé vált a szervezés. Személyes jelenléttel nem lehetett 

megrendezni a felvidéki döntőt Párkányban, és az egri döntő is online térben zajlott. A 

felvidéki döntőt a nyolcadikos Molnár Ágnes nyerte, így eljutott az országos megmérettetésre, 

ahol kategóriájában 22 döntőssel mérte össze tudását. 

 

Tizenöt éve működik Szőgyénben a tájház és a régészeti múzeum 
2020. november 12. – Ma7.sk 

Az érsekújvári székhelyű Thain János Múzeum mellett alakult meg Szőgyénben a tájház és a 

régészeti múzeum, mely a környék legautentikusabb tájházává nőtte ki magát az elmúlt 

tizenöt év folyamán. Nágel Dezső volt polgármester és Gudmon Ilona volt múzeumigazgató 

közös erőfeszítése és munkája révén a 2005-ös év őszén adták át a közönségnek a 

létesítményt. Kezdetektől Svajcer Edina a tájház háziasszonya és vezetője, munkatársa 

Baracska Árpád grafikus, restaurátor.  

 

Nagy volt az érdeklődés a Prosperitati Alapítvány földvásárlási pályázata iránt 
2020. november 12. – Vajdaság Ma 

Október utolsó napján zárult a Prosperitati Alapítvány földvásárlásra vonatkozó pályázata. A 

várakozásoknak megfelelően nagy volt az érdeklődés a földvásárlási pályázat iránt, hiszen 

közel 500 pályázat érkezett be, s a megvásárolni kívánt földterület eléri a 2800 hektárt, 

mondja Juhász Bálint az alapítvány ügyvezetője, akit a pályázatról és a további tervekről 

kérdeztük. A pályázók száma gyakorlatilag meghaladja az előző három körben kiírt 

pályázatok számát, a megvásárolt földterületek nagyságát. 

 

A magyar szórvány napja Vajdaságban 
2020. november 12. – Vajdaság Ma 

A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség a Magyar Nemzeti Tanáccsal közösen ötödik ízben 

szervezi meg a magyar szórvány napját Vajdaságban. A Pannon Televízióval közösen 

november 14-én, szombaton, 18 órai kezdettel – a Magyar Szórvány Napja vajdasági 

programjaként – egy alkalmi összeállítással köszöntik az ünnepet és a sziget- s 

szórványmagyar közösségeket. A Kárpát-medencei Képviselők Fóruma – felkarolva Böjte 

Csaba ferences atya kezdeményezését – a magyar Országgyűlést felkérte annak a javaslatnak 

a beterjesztésére, miszerint Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének 

napját, november 15-ét nyilvánítsák a Kárpát-medence szórványmagyarságának napjává. 

 

Fertőzésgyanú miatt átállt online oktatásra az MTTK 
2020. november 12. – Vajdaság Ma 

A szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar fertőzésgyanú miatt mától online szervezi 

meg az oktatást. Sajnos karunkon is felmerült a koronavírus fertőzés gyanúja, emiatt átállunk 

a távoktatás rendszerére egészségünk megőrzése érdekében, közölték a hallgatókkal. Az 
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https://felvidek.ma/2020/11/tizenot-eve-mukodik-szogyenben-a-tajhaz-es-a-regeszeti-muzeum/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25820/Nagy-volt-az-erdeklodes-a-Prosperitati-Alapitvany-foldvasarlasi-palyazata-irant.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25819/A-magyar-szorvany-napja-Vajdasagban.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25821/Fertozesgyanu-miatt-atallt-online-oktatasra-az-MTTK.html
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MTTK arra kéri a hallgatóit, hogy az órarend szerinti időpontokban legyenek elérhetőek, hogy 

oktatóik a közös e-mail címeiken vagy más csatornán felvehessék a kapcsolatot velük. 

 

Bajsai hősök 
2020. november 12. – Magyar Szó 

A bajsai Etno Hagyományápoló Kézművesek Köre tegnap délelőtt a Magyar Tájszoba és 

Alkotóház udvarában koszorúzással egybekötött emlékünnepséget tartott, amelynek 

keretében felavatták a kopjafa mellett helyet kapott, az I. világháborúban elesett bajsaiak 

tiszteletére készült emléktáblát. A rendezvényen elsőként Szuhankó Ruzsena, az Etno elnök 

asszonya üdvözölte a megjelenteket, és köszönetet mondott a hevesi Csillagvirág 

Népművészeti Egyesületnek az év első felében felavatott kopjafa ajándékért. 

 

Egészségügyi csomagot adományozott a helyi kórháznak a Rákóczi-főiskola 
2020. november 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma 

Ötszáz komplett PCR-tesztet, orvosi köpenyeket és sapkákat adományozott a II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola (II. RFKMF) a Beregszászi Linner Bertalan Központi 

Járási Kórháznak november 12-én. Az adományt Males Iván, a beregszászi kórház főorvosa 

vette át a főiskola épületében Orosz Ildikótól, a felsőoktatási intézmény elnökétől. 

 

Péter Csaba: Ne féljünk a változástól! 
2020. november 12. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Lassan kezdenek leülepedni az október végi önkormányzati választások korbácsolta 

hullámok. A kárpátaljai magyarságnak sikerült megőriznie erős megyei jelenlétét, ami akár a 

mostaninál is erősebb lehetett volna, amennyiben 2015-höz hasonlóan közös listát állít a két 

kárpátaljai magyarságszervezet. Az UMDSZ azonban elutasította a KMKSZ ezen ajánlatát, 

sőt, azon képviselőket, akik mégis éltek a kulturális szövetség felkérésével, kizárással 

fenyegetik. Hogy világosabb képet kapjunk az országos demokrata szövetség feszültségektől 

sem mentes viszonyairól, Péter Csabát, a KMKSZ listáján megyei mandátumhoz jutott 

UMDSZ-es képviselőt, a szövetség korábbi alelnökét és pártjának ex-elnökét kérdezte a 

KiSzó.  

 

Balog Zoltán lett az új dunamelléki református püspök 
2020. november 12. – Képes Újság 

Balog Zoltánt választotta püspökévé a Dunamelléki Református Egyházkerület. Az eredményt 

az egyházkerület választási bizottsága közölte november 5-ei szavazatszámláló ülése után. A 

korábbi emberierőforrás-miniszter, a Budapesti Németajkú Református Egyházközség 

lelkipásztora a szavazatok 67 százalékát, 200 szavazatot kapott a presbitériumoktól. A 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4454/vajdasag/229576/Bajsai-h%C5%91s%C3%B6k.htm
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/egeszsegugyi-csomagot-adomanyozott-a-helyi-korhaznak-a-rakoczi-foiskola/
https://karpataljalap.net/2020/11/12/peter-csaba-ne-feljunk-valtozastol
https://kepesujsag.com/balog-zoltan-lett-az-uj-dunamelleki-reformatus-puspok/
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Dunamelléki Református Egyházkerület korábbi püspöke, Szabó István három cikluson, 18 

éven keresztül vezette az egyházkerületet. 

 

Tisztújítás a sepsei HMDK-ban 
2020. november 12. – Képes Újság 

A HMDK sepsei alapszervezetében a hétvégén rendes közgyűlést tartottak, mely egyben 

tisztújító is volt. Sipos Zoltán eddigi alelnököt választották a szervezet élére, Prosszer 

Horvatin Szanellát és Dobszai Lászlót pedig alelnöknek. Rabbi Ferenc pedig, aki 22 évig 

vezette a szervezetet, tiszteletbeli elnök lett. 

 

Koszorúzás Pélmonostor város napja alkalmából 
2020. november 12. – Képes Újság 

Pélmonostoron minden év november 11-én városnapot ünnepelnek védőszentjük, Szent 

Márton napján. Az idei ünnepség a járvány miatt elmaradt, de szűk körben így is 

megemlékeztek a jeles napról. November 11. piros betűs nap a pélmonostoriak számára, 

hiszen ekkor ünneplik városuk védőszentjének napját. Az idei évben viszont a koronavírus 

miatt elmaradtak a nagyszabású koncertek, ünnepségek és Szent Márton legendájának a 

felelevenítése, hiszen a járványhelyzet ezt nem teszi lehetővé. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 12. – Kossuth Rádió  

 

Szerdán, virtuális sajtóértekezleten mutatták be a következő évben Felvidéken sorra kerülő 

népszámlálás magyar weboldalát. A nepszamlalas.sk-n megtalálhatók az összeírással 

kapcsolatos információk magyarul. A kezdeményező ugyan a civileket összefogó Kerekasztal, 

de a sikeres népszámlálás érdekében egy átfogó, a civilszervezetek,  a pártok és az 

önkormányzatok összefogására van szükség. Haják Szabó Mária összeállítása 

 

Az imént hallott tudósítást Haják Szabó Mária készítette, aki a felvidéki magyar közösség 

hétköznapi életének, kultúrájának, valamint kiemelkedő személyiségeinek hiteles és 

emberközpontú bemutatását szolgáló újságírói tevékenységéért Magyar Arany 

Érdemkeresztet kapott. Az Áder János államfő által még az augusztusi állami ünnep 

alkalmából adományozott kitüntetést, a járványhelyzet miatt Magyarország pozsonyi 
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https://kepesujsag.com/tisztujitas-a-sepsei-hmdk-ban/
https://kepesujsag.com/koszoruzas-pelmonostor-varos-napja-alkalmabol/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-12_18-02-00&enddate=2020-11-12_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-12_18-02-00&enddate=2020-11-12_18-40-00&ch=mr1
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nagykövetségén csak a szerdán megrendezett ünnepségen vehette át munkatársunk. Akinek 

örömmel gratulálunk és további eredményes munkát kívánunk! 

 

A VMSZ házhoz megy elnevezéssel találkozót szervezett a polgárokkal Pásztor Bálint, a 

szabadkai közgyűlés elnöke. Munkatársaival ellátogatott a város összes kerületébe, illetve a 

városhoz tartozó összes faluba. Az aktuális problémákról tájékozódtak, hogy fejlesztési 

stratégiákat kidolgozva élhetőbb településeket hozzanak létre.  

 

Marosvásárhelyen ma megkezdődött a 26. Nemzetközi Könyvvásár. A 3 napos rendezvény, a 

járványhelyzet miatt, a virtuális térben zajlik. A programokat online, élőben követhetik az 

érdeklődők a vásár közösségi oldalán. A vasarhely.ro/konyvvasar honlapon meg is 

rendelhetők a kiadók újdonságai. Káli Király Istvánt, a Romániai Magyar Könyves Céh 

elnökét, a Marosvásárhelyi Könyvvásár főszervezőjét halljuk. 

 

A román nyelv és irodalom a székelyföldi diákok legnagyobb próbatétele a vizsgákon. Sokszor 

teszik fel a kérdést, miért probléma, hogyan lehetne változtatni? Nos, van, aki nem 

tanácsokat ad, hanem tesz is érte. Oláh-Gál Elvira beszélgetése. 

 

A járványügyi szabályok betartásával Vajdaságban akkreditált továbbképzést szerveznek a 

Magyar Nemzeti Tanács közreműködésével a magyar osztálytanítóknak. A továbbképzés 

zentai történéseiről számol be Ternovácz István. 

 

Meghitt, szerény ünnepségre gyűltek össze a napokban a 14 éve létrehozott muzslyai 

Szeretetházban. Most egy szentmisén áldást kaptak a további működésükre, ami majd csak 

tavasszal folytatódhat, mert főként a járványhelyzet miatt, addig szüneteltetik az idősek 

napközijének összejöveteleit. Kónya-Kovács Otília riportja.   

 

Nem ideális ugyan, de a lelkes színházrajongók így is örültek: a születésnapot megtartották, 

bár online térbe költöztek a megemlékezéssel. Az 1998-ban alakult székelyudvarhelyi Tomcsa 

Sándor Színház november 6-ától 7 napon át egy-egy felolvasóesttel ajándékozta meg nézőit a 

közösségi médiában. Dálnoki Réka művészeti vezetővel Geréb Krisztina beszélgetett.  


