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Nyomtatott és online sajtó 
 

 
 

Potápi: megdöbbentő és a magyarságnak mélységesen sértő Trianon 

évfordulójának romániai ünnepnappá nyilvánítása 
2020. november 18. – MTI, Magyar Hírlap, Mandiner, Demokrata, maszol.ro, szekelyhon.ro, 

Erdély Ma, Ma7.sk, Felvidék Ma 

A szerdán kihirdetett romániai törvény, amelynek értelmében a trianoni békeszerződés 

évfordulója a jövőben hivatalos ünnepnappá válik Romániában, mélységesen sértő nemcsak 

az erdélyi, hanem az összmagyarság számára - írja közleményében Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár. „Megdöbbentő és elszomorító, hogy egy világjárvány 

kellős közepén egy EU-s tagállam azzal van elfoglalva, hogy egy olyan törvényt hozzon, amely 

sárba tiporja a területén élő legnagyobb nemzeti közösség jogait” - fogalmaz az államtitkár. 

 

Iohannis aláírta, román ünnepnappá vált a trianoni békeszerződés évfordulója 
2020. november 18. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló 

Kihirdette Klaus Iohannis államfő azt a törvényt, amely a trianoni szerződés napjává 

nyilvánítja június 4-ét Romániában – közölte szerdán a bukaresti elnöki hivatal. A jogszabály 

szerint ezen a napon a történelmi esemény jelentőségét népszerűsítő rendezvényeket 

tartanak, amihez az állami és helyi hatóságok logisztikai vagy költségvetési támogatást 

nyújthatnak. A trianoni szerződés jelentőségét tudatosító tudományos, oktatási, kulturális 

rendezvényekről a román közszolgálati médiának is be kell számolnia. A kormánynak és a 

helyi hatóságoknak gondoskodniuk kell arról, hogy június 4-én kitűzzék a köztereken 

Románia nemzeti lobogóját. A törvényjavaslatot a román diplomáciát 2012 és 2014 között 

irányító Titus Corlățean szociáldemokrata (PSD) szenátor terjesztette a parlament elé, amely 

május 13-án nagy többséggel – 21 ellenszavazattal és 25 tartózkodással – szavazta meg, hogy 

Romániában hivatalos ünneppé váljon az első világháborút lezáró, Magyarországot területe 

kétharmadától megfosztó békediktátum évfordulója. 

 

Megkönnyítené az RMDSZ a járványellenes küzdelmet 
2020. november 18. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Rövid- és középtávon prioritásokat tartalmazó tervet készítettünk – jelentette ki Kelemen 

Hunor az RMDSZ járványkezelési és gazdaságélénkítő programját ismertetve. A szövetség 

elnöke szerdai online sajtótájékoztatón rámutatott, először is az emberek egészségét kell 

megvédeni, minden életet meg kell menteni, továbbá biztosítani kell az egészségügyi rendszer 

működését a Covid-os és krónikus betegek számára egyaránt, és meg kell védeni a 

munkahelyeket is. A szövetségi elnök ugyanakkor megállapította: a kormány a legtöbb 
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https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201118-potapi-megdobbento-trianon-evfordulojanak-romaniai-unnepnappa-nyilvanitasa?fbclid=IwAR2QuMkWYicmSd-QjjisVH1bEM6x3AK8hi8AZJnu6-jKytCH3XGj150K8is
https://www.magyarhirlap.hu/kulfold/20201118-potapi-megdobbento-trianon-evfordulojanak-romaniai-unnepnappa-nyilvanitasa?fbclid=IwAR2QuMkWYicmSd-QjjisVH1bEM6x3AK8hi8AZJnu6-jKytCH3XGj150K8is
https://kronikaonline.ro/belfold/iohannis-alairta-roman-unnepnappa-valt-a-trianoni-bekeszerzodes-evforduloja
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/egeszseg-es-munkahelyvedelem-a-jarvanyellenes-kuzdelmet-konnyitene-meg-az-rmdsz
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esetben megkésve hoz „ostoba döntéseket” a járvány leküzdésére. A járványellenes küzdelem 

nem átlátható, ezért az intézkedések iránti bizalom is csökken. 

 

A kisebbségi nyelvhasználat elősegítését célzó projekt részese a Sapientia EMTE 
2020. november 18. – Krónika 

A kisebbségi nyelvhasználatot önérvényesítő módszerekkel elősegítő projektben vesz részt a 

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kolozsvári kara, de egy másik projektnek is 

részese, mellyel a nálunk hiányszakmának számító kutatásmenedzserek képzését segítik elő. 

A két nemzetközi Erasmus+ projektről Szenkovics Dezső dékánhelyettes és Toró Tibor, a 

Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Tanszék szakkoordinátora számolt be 

szerdán. A Listen projektről Toró Tibor elmondta: ez a kisebbségi egyének segítését célozza, 

hogy jobban merjék használni anyanyelvüket többségi környezetben. 

 

A hivatásos feljelentő újra lecsapott: megbírságolták Gyergyócsomafalva 

polgármesterét 
2020. november 18. – maszol.ro 

A magyarellenességéről és folyamatos feljelentgetéseiről elhíresült blogger, a Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) elnöke, Dan Tanasă panasza nyomán 2000 lejre 

bírságolta az Országos Diszkriminációellenes Tanács (CNCD) Márton László-Szilárdot, 

Gyergyócsomafalva polgármesterét. A blogger panasza szerint a magyar nyelven kiadott helyi 

önkormányzati lap diszkriminálja a nyelvet nem ismerőket a csaknem száz százalékban 

magyarok által lakott településen.  

 

Hivatalos: éjféltől vesztegzár alá kerül Szatmárnémeti  
2020. november 18. – maszol.ro 

Tizennégy napra vesztegzár alá kerül éjféltől kezdődően Szatmárnémeti. Az országos 

katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjének, Raed Arafat belügyi államtitkárnak erre 

vonatkozó rendelete megjelent a Hivatalos Közlönyben.  A hírt a Szatmár megyei prefektusi 

hivatal is közölte a közösségi oldalán. Eszerint a megyeszékhelyet november 19-e 00:00 

órától kezdve 14 napra karantén alá vonják, mivel a városban a koronavírus-fertőzöttek 

aránya elérte a 7,4 ezreléket.   

 

Nem lesz egyhamar alpolgármesterünk 
2020. november 18. – Nyugati Jelen 

Mindezidáig nem sikerült megegyezésre jutni, hogy kik legyenek Arad alpolgármesterei. 

Noha már jó ideje megvoltak a helyhatósági választások, Aradnak még mindig nincs 

alpolgármestere, mivel három párt képviselője is alpolgármesteri pozícióba kerülhet. Ezen 

pártok közül az egyik az RMDSZ. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/projekt-a-kisebbsegi-nyelvhasznalat-elosegiteseert
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135060-a-hivatasos-feljelent-ujra-lecsapott-megbirsagoltak-gyergyocsomafalva-polgarmesteret
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135060-a-hivatasos-feljelent-ujra-lecsapott-megbirsagoltak-gyergyocsomafalva-polgarmesteret
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135080-hivatalos-ejfelt-l-vesztegzar-ala-kerul-szatmarnemeti
https://www.nyugatijelen.com/jelenido/nem_lesz_egyhamar_alpolgarmesterunk.php
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Magyar képviseletet magyar összefogással lehet elérni 
2020. november 18. – Bihari Napló 

Bár függetlenként indultak a helyhatósági választásokon, most Oltean Csongor Bihar megye 

képviselőjelölt támogatása mellett állt ki több olyan fiatal, akik a közösség és a magyar ügyek 

érdekében vállaltak szerepet. 

 

Szakmai alapon kellene dolgozzanak a székelyföldi helyi önkormányzatok 
2020. november 18. – szekelyhon.ro 

Sértő a magánszférára nézve az a mód, ahogy Hargita Megye Tanácsánál szórják a közpénzt. 

Szerinte a Facebookon félrészegen megejtett bejelentkezések helyett szakmai alapú munkára 

van szükség Székelyföldön – fogalmazott Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda volt 

polgármestere egy székelyudvarhelyi, szakmai rendezvényen. 

 

Megmenteni ismeretlenek életét 
2020. november 19. – Biró Noémi – Mandiner 

„Ha csak egy embert is megmenthetek, már boldog vagyok.” Véradó összefogással küzdenek a 

koronavírus árnyékában az erdélyi magyar közélet résztvevői. A Magam adom! akcióról 

beszélgetett a Mandiner a szervezőkkel. „Pezseg a véred? Adj másnak is belőle!” – üzenik a 

Magam adom! akció szervezői. Erdélyben a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) indított 

kezdeményezést, véradással küzdve a koronavírus negatív hatásai ellen. A járványhelyzet 

miatt az utóbbi időben csaknem ötven százalékkal csökkent a vérdonorok száma 

Romániában. „Pezseg a véred? Adj másnak is belőle!” – üzenik a Magam adom! akció 

szervezői. Erdélyben a Magyar Ifjúsági Értekezlet (Miért) indított kezdeményezést, véradással 

küzdve a koronavírus negatív hatásai ellen. A járványhelyzet miatt az utóbbi időben csaknem 

ötven százalékkal csökkent a vérdonorok száma Romániában. 

(A teljes cikk megtalálható a Mandiner 2020. november 19-i számában.) 

  
Megszépült az ipolybalogi magyar alapiskola 
2020. november 18. – Felvidék Ma 

Az elmúlt hetekben megszépült az ipolybalogi Ipolyi Arnold Alapiskola. A több mint százezer 

eurós összköltségű pályázatból a Nagykürtösi járás egyik legnagyobb magyar tanítási nyelvű 

iskola épületének külső felújítása valósult meg. Mint az önkormányzat hivatalos közösségi 

oldalán olvasható: „Az iskola lehetőséget adhat továbbá a pedagógusoknak arra, hogy olyan 

környezetben dolgozzanak, amely hívja a tanulókat és a szülőket a közös munkára, és amely 

otthonos, egyénre szabott, de a közösséghez tartozást is kifejező teret biztosít a tanuláshoz. 

Mindezt fontosnak tartva Ipolybalog Önkormányzata pályázatot nyújtott be a közoktatási 

intézmények infrastrukturális fejlesztésére, az alapiskola épületének külső felújítására.” 
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https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/magyar-kepviseletet-magyar-osszefogassal-lehet-elerni-3320833/
https://szekelyhon.ro/aktualis/szakmai-alapon-kellene-dolgozzanak-a-szekelyfoldi-helyi-onkormanyzatok
https://felvidek.ma/2020/11/megszepult-az-ipolybalogi-magyar-alapiskola/
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Rákóczi Szövetség: Stabilizálódott a magyar iskolakezdők száma és számaránya 

a Felvidéken 
2020. november 18. – Felvidék Ma 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesítésére hivatkozva a sajtóban megjelent 

állítások árnyalására fontosnak tartjuk leszögezni, hogy a tanulmányaikat megkezdő első 

osztályosok száma országos szinten továbbra is stabil. Az idén megmutatkozó statisztikai 

csökkenést alapvetően az évismétlés lehetőségének járvány miatti felfüggesztése okozza. A 

magyar iskolakezdők száma hat nyugati járásban és Pozsonyban nőtt, kilenc járásban és 

Kassán csökkent, három járásban stagnál. A Rákóczi Szövetség adatai a tanulmányaikat első 

ízben megkezdő első osztályosok számáról nyújtanak képet. Ez alapján kijelenthető, hogy a 

magyar iskolakezdők száma és számaránya Szlovákiában 2008 óta stabilizálódott. 

 

Döntött az ifjúság a Stádium-díjról 
2020. november 18. – Felvidék Ma 

A Gróf Széchenyi Család Alapítvány és a Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap az idén is 

meghirdette a Stádium-díjat.  A Gróf Széchenyi Család ifjúsági programjához tavaly negyven, 

ebben az évben további kilencvenhárom Kárpát-medencei középiskola csatlakozott. 

Széchenyi Tímea, az Alapítvány elnöke elmondta, hogy a jelenlegi járványhelyzet a Stádium-

díjhoz kapcsolódó több kulturális rendezvénynek is akadályává vált, ennek ellenére a diákok 

szép számmal állítottak jelölteket mindhárom kategóriában, s közel harmincezer szavazat 

került leadásra. 

 

Névhasználati jogaink – Hogyan magyarosítsuk a nevünket? 
2020. november 18. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás és a VIA NOVA újult erővel eleveníti fel a 

felvidéki magyarok névhasználatára, valamint a vezeték- és keresztnév magyar használatára 

ösztönző, korábban életre hívott állásfoglalalást erősítő kampányát. Ehhez segítségül kérték 

Baranyay Zsolt jogászt, aki a SZAKC kisebbségi jogsegélyszolgálati tevékenységének 

szakértője a határon túli magyarságot ért jogsérelmek orvoslásának vonatkozásában. A 

jogásszal készült interjúban gyakran ismételt kérdésekre kap választ az olvasó, segítve a 

kisebbségi jogok ezen területén való eligazodást. 

 

Évekig eltarthat a gombaszögi pálos monostorrom restaurálása 
2020. november 18. – Új Szó 

A Sine Metu Polgári Társulás által elindított és jelenleg is tartó gombaszögi pálos 

monostorromnál eddig 3 ezer leletet tartanak számon. A legalább 300 ezer eurós 

összköltségű munkát irányító szervezet szerint a műemlék teljes prezentálására még éveket 

kell várni. Orosz Örs, az épületegyüttesnél zajló munkát vezető szervezet elnöke az Új Szónak 

elmondta, a lelőhely kincseket rejt, ezt az eddig elvégzett ásatások rendre igazoltak. 
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https://felvidek.ma/2020/11/rakoczi-szovetseg-stabilizalodott-a-magyar-iskolakezdok-szama-es-szamaranya-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2020/11/rakoczi-szovetseg-stabilizalodott-a-magyar-iskolakezdok-szama-es-szamaranya-a-felvideken/
https://felvidek.ma/2020/11/dontott-az-ifjusag-a-stadium-dijrol/
https://felvidek.ma/2020/11/nevhasznalati-jogaink-hogyan-magyarositsuk-a-nevunket/
https://ujszo.com/regio/evekig-eltarthat-a-gombaszogi-palos-monostorrom-restauralasa


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2020. november 19. 
5 

 
Folytatódik Szerbia és Magyarország parlamenti szintű együttműködése  
2020. november 18. – Magyar Szó 

Ivica Dačić, a szerb köztársasági parlament elnöke ma fogadta Pintér Attilát, Magyarország 

szerbiai nagykövetét. A hivatalos közlemény szerint Pintér Attila köszönetet mondott 

Dačićnak a kiváló együttműködésért, amit külügyminiszterként mutatott, és sok sikert kívánt 

az új pozícióhoz, hangsúlyozva, biztos benne, hogy Szerbia és Magyarország sikeres 

együttműködése folytatódni fog. A magyar nagykövet átadta a budapesti országgyűlés 

elnökének gratulációját is, elárulva, Magyarország kész parlamenti szinten is előrébb vinni a 

két ország kétoldalú kapcsolatát. 

 

Pásztor István: A VMSZ elégedett a koalíciós megállapodással 
2020. november 18. – Magyar Szó 

Az Újvidéki Rádió Hangadó Szerda műsorában ma Pásztor István, a Vajdasági Magyar 

Szövetség elnöke nyilatkozott a VMSZ és a Szerb Haladó Párt koalíciós megállapodásáról. 

Pásztor István elmondta, az együttműködés eddigi bevált formájának a folytatását jelenti, így 

is felfogható ennek a koalíciós megállapodásnak az aláírása, ugyanis ciklusokra átnyúlóan 

minden egyes választást követően koalíciós megállapodásban definiálták azokat a 

prioritásokat, amelyek az együtt gondolkodásnak, az együtt cselekvésnek a közös halmazát 

jelentik. 

 

Ösztöndíjpályázat szabadkai főiskolásoknak és egyetemistáknak 
2020. november 18. – Vajdaság Ma 

Szabadka Város pályázatot írt ki hallgatói ösztöndíjak odaítélésére a 2020/21-es tanévre. 

Összesen 100 ösztöndíjat osztanak ki, a pénzt pedig 10 egyenlő részletben fizetik ki. A 

pályázat teljes szövege a Közlemények rovatban olvasható. Azok a főiskolások vagy egyetemi 

hallgatók jelentkezhetnek, akik szerb állampolgárok és bejelentett lakcímmel rendelkeznek 

Szabadka Város területén. Első ízben iratkoznak be az egyetemi vagy főiskolai alapképzés, a 

mesterképzés, szakirányú továbbképzések bármelyik évfolyamára olyan felsőoktatási 

intézményben, amelynek alapítója a Szerb Köztársaság. Ugyancsak feltétel, hogy állami 

költségvetésen tanuljanak. 

 

Magas magyar állami kitüntetéseket adtak át Ungváron 
2020. november 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Horváth Katalin, az Ungvári Nemzeti Egyetem Magyar Filológiai Tanszékének nyugalmazott 

docense, a Kárpátaljai Magyar Tudományos Társaság alelnöke a kárpátaljai magyar 

tudományos élet, illetve a felsőoktatás terén végzett több évtizedes értékteremtő kutatói és 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4459/kozelet_politika/230018/Folytat%C3%B3dik-Szerbia-%C3%A9s-Magyarorsz%C3%A1g-parlamenti-szint%C5%B1-egy%C3%BCttm%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9se.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4459/kozelet_politika/229994/P%C3%A1sztor-Istv%C3%A1n-A-VMSZ-el%C3%A9gedett-a-koal%C3%ADci%C3%B3s-meg%C3%A1llapod%C3%A1ssal.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25844/Osztondijpalyazat-szabadkai-foiskolasoknak-es-egyetemistaknak.html
https://karpataljalap.net/2020/11/18/magas-magyar-allami-kitunteteseket-adtak-ungvaron
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oktatói munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott 

Magyarország köztársasági elnökétől, Áder Jánostól. A kárpátaljai magyar közösség 

megmaradását, valamint anyanyelvének, kultúrájának megőrzését szolgáló pedagógusi és 

intézményvezetői munkája elismeréseként ugyanilyen díjban részesült Kovács Péter, az 

Ungvári Magyar Tannyelvű Drugeth Gimnázium igazgatója. 

 

Magyar állami kitüntetéseket adtak át Beregszászban 
2020. november 18. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Magas rangú magyar állami kitüntetéseket adtak át Magyarország Beregszászi 

Konzulátusának Munkácsy termében. A szűk körű átadóünnepségen olyan kárpátaljai 

személyek kaptak kitüntetést Áder János köztársasági elnöktől, akik munkájukkal és 

munkásságukkal hozzájárultak a kárpátaljai magyarság megmaradásához. 

 

A magyar nyelv napjának online megünneplése a Muravidéken 
2020. november 18. – Népújság 

A magyar nyelv napján igyekeztünk a Muravidéken is ráirányítani a közfigyelmet a magyar 

nép szellemi-kulturális öröksége és nemzeti identitása alapját jelentő magyar nyelvre. Az 

elmúlt években egyre nagyobb hangsúlyt kapott a Muravidéken a magyar nyelv napja, 

november 13-a megünneplése, a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet (MNMI) és a 

Lendvai Magyar Főkonzulátus szervezésében egyre jobb és sikeresebb programokat tudtak 

kivitelezni. 

 

Épül a Korai Fejlesztő Központ 
2020. november 18. – Népújság 

Jó egy hónappal a kivitelezési szerződés aláírása után a hét elején Radamosban elkezdődtek a 

munkálatok a Korai Fejlesztő Központ építésén. Több mint 600 ezer eurós értékével az 

objektum az MMÖNK eddigi legnagyobb beruházása lesz. A Korai Fejlesztő Központ a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program támogatásával épül, amely jelenleg a legnagyobb 

költségvetésű külhoni program.  

 

Új promóciós tartalmak a Muravidékről 
2020. november 18. – Népújság 

A magyar nemzeti közösség gazdasági serkentési programja keretében újabb promóciós 

anyagok jelentek meg a Muravidék magyarlakta területéről. Az ingyenes, színes kiadványokat 

Szabó Lívia és Fehér Beáta, az MMÖNK szakmunkatársai mutatták be. A zárófázisában lévő 

magyar nemzetiségi gazdaságserkentési program (2017–2020) 4. intézkedésének célkitűzése 

a programterület – tehát a nemzetiség által lakott Lendva, Dobronak, Hodos, Sal és Marác 

községek – minél gyorsabb gazdasági fejlődését támogató promóció. 
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https://karpataljalap.net/2020/11/18/magyar-allami-kitunteteseket-adtak-beregszaszban
https://www.nepujsag.net/kultura/9716-a-magyar-nyelv-napj%C3%A1nak-online-meg%C3%BCnnepl%C3%A9se-a-muravid%C3%A9ken.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9715-%C3%A9p%C3%BCl-a-korai-fejleszt%C5%91-k%C3%B6zpont.html
https://www.nepujsag.net/nemzetiseg/9713-%C3%BAj-prom%C3%B3ci%C3%B3s-tartalmak-a-muravid%C3%A9kr%C5%91l.html
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A koperi vasút – újratöltve 
2020. november 19. – Toti – Figyelő  

A szlovén parlament külügyi bizottsága napirendjén van a Janša-kormány múlt heti 

törvényjavaslata, ami lehetővé tenné, hogy Szlovénia és Magyarország megállapodást kössön 

a Divača-Koper-vasútvonal második vágányának megépítésében és kezelésében való 

együttműködésről. A kezdeményezésnek, úgy tűnik, jó esélye van a jóváhagyásra, bár 

jöhetnek még buktatók, hiszen korábban egy kedvező eredménnyel zárult népszavazást 

érvénytelenített a szlovén alkotmánybíróság. Janez Janša miniszterelnök köztudottan baráti 

viszonyt ápol Orbán Viktor kormányfővel, és elkötelezett a magyar-szlovák kapcsolatok 

erősítésében. A két miniszterelnök októberben jelentette be, hogy összekötik a két ország 

villamosenergia-rendszerét. Azóta szlovén sajtó szerint már csak idő kérdése volt, hogy a 

magyarokat újból meghívják a vasútfejlesztésbe. 

(A teljes cikk megtalálható a Figyelő 2020. november 19-i számában.) 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 18. – Kossuth Rádió  

 

Koalíciós szerződést írt alá a  Vajdasági Magyar Szövetség és a Szerb Haladó Párt . A 

legnagyobb délvidéki magyar pártnak az eddigi öt helyett hét államtitkára lesz a szerbiai 

kormányban és a parlament egyik alelnöki posztja is megilleti. E mellett a VMSZ egy szerbiai 

nagyköveti posztot is kap majd valamelyik európai országban. Erről beszél Pásztor István, a 

párt elnöke. 

 

A magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban megújult 

minden óvoda a Beregszászi járásban.  Kárpátalján eddig 77 felújított óvodát adtak át, amivel 

az ovisok, mint a mesében,  a múlt század közepéről egy szempillantás alatt a 21. században 

termettek. Ezt ecseteli szemléletesen Orosz Ildikó a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség 

elnöke. 

 

Mintegy 200 rászoruló család él a 22 ezres Dunaszerdahelyen. Közülük hatvan ember meleg 

ebédjét biztosítja a következő hetekben egy pozsonyi szponzor. A jótékonysági ételosztást a 

helyi katolikus plébánia Karitász szervezete irányítja.  
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https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-18_18-02-00&enddate=2020-11-18_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-18_18-02-00&enddate=2020-11-18_18-40-00&ch=mr1
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A tavalyi úzvölgyi istentisztelet kapcsán hallgatták ki Tamás Sándor Kovászna megyei 

önkormányzati elnököt tegnap a Bákó megyei rendőrségen. Ám a kifogást most nem a 

temető, hanem az ott tartott megemlékezés adta, ott is a díszőrséget álló huszárok, hiszen a 

székelyföldi románok szervezete azt kérte a román hatóságoktól, hogy tiltsák be a székelyföldi 

hagyományőrző huszár egyesületeket.   

 

Az úzvölgyi temető ügyében a romániai magyar sajtóban olyan hírek jelentek meg, hogy a 

bírósági ítélet indoklása másképpen is értelmezhető, mint ahogy a közvéleményben 

megjelent. Azaz, hogy egyértelműen Csíkszentmártonhoz tartozik. E kérdésében fejtette ki 

véleményét ifj. Hajdú Gábor jogász, képviselőjelölt, és arról is beszélt, hogy a hasonló 

ügyekben ott kell lenni a bukaresti tárgyalóasztaloknál. 

 

Az RMDSZ kéri, hogy a román kormány vizsgálja felül a piacok bezárására vonatkozó 

rendeletét, amelyről úgy vélik, hogy elhamarkodott és megalapozatlan volt. Ezzel a döntéssel 

nemcsak a kis- és őstermelőket hozták nehéz helyzetbe, hanem a vevőket is. Cseke Attila 

RMDSZ-es szenátort Ionescu Nikolett kérte mikrofon elé. 

 

Az aradi önkormányzati képviselőtestület hétfői rendkívüli ülésén letette a tanácsosi esküt 

Mészár Sándor, aki az RMDSZ polgármesterjelöltje és tanácsosi listavezetője is volt a 

szeptemberi helyhatósági választásokon. Az alpolgármesteri tisztségek elosztásáról még nem 

született döntés.  

 

Műsorunkban hétről hétre beszámolunk a vajdasági magyar regionális és közösségfejlesztési 

alapítvány, a Prosperitati Alapítvány munkájáról. Ám szinte alig kerül szó azokról, akik az 

alapítvány munkáját szaktudásokkal támogatják. Nagy Imre, egyetemi tanár annak a 

csoportnak a vezetője, amely kidolgozta a magyar kormány által támogatott térség- és 

gazdaságfejlesztési programot.   Ma este a Kossuth Rádió Nagyok című portré-műsorának 

lesz a vendége Nagy Imre, akivel Ternovácz István beszélgetett.  


