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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: Magyarországtól távol, diaszpórában élő magyar fiataloknak indul 

ösztöndíjprogram 
2020. november 24. – MTI, Origo, HírTv, Demokrata, Magyar Szó, Kárpátalja Ma 

Magyarországtól távol, diaszpórában élő magyar fiataloknak indít a kormány felsőoktatási 

ösztöndíjprogramot - közölte a külgazdasági és külügyminiszter kedden az MTI-vel. Szijjártó 

Péter elmondta: az ösztöndíjprogramban jövő év szeptemberétől már akár ezer, a 

diaszpórában élő magyar fiatal tanulhat magyarországi egyetemeken. A program célja, hogy 

megerősítsék ezeknek a fiataloknak a kötődését Magyarországhoz, a magyar identitáshoz. A 

diákok alap-, mester- és doktori képzésre jelentkezhetnek, amelyek elvégzése után azt várják 

el a fiataloktól, hogy hazatérvén két évig közösségszervező munkát végezzenek, segítsenek a 

Magyarországtól távol élő közösségnek abban, hogy megélje magyarságát, segítsék a magyar 

kultúra, a magyar nyelv és a magyar identitás megőrzését - mondta Szijjártó Péter. 

 

Nem engedték be Ukrajnába Grezsa István miniszteri biztost 
2020. november 24. – MTI, Origo, hirado.hu, Magyar Nemzet, Promenád, Körkép, Felvidék 

Ma, Ma7.sk, Karpat.in.ua, Kárpátalja, Kárpátalja Ma, Kárpáti Igaz Szó 

Az ukrán határőrök nem engedték be kedden az országba Grezsa István miniszteri biztost, 

arra hivatkozva, hogy a magyar kormány október végén beleavatkozott az ukrajnai 

önkormányzati választásokba - jelentette a Jevropejszka Pravda hírportál, és ezt később az 

ukrán külügyminisztérium is megerősítette. Az ukrán hírportál információja szerint a 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a Beregsurány-

Luzsanka határátkelőnél próbált belépni Ukrajnába, ahol az ukrán határőrök tájékoztatták 

arról, hogy számára tiltott a beutazás, és nem engedték át a határon. 

 

Szijjártó: bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Ukrajna budapesti 

nagykövetét 
2020. november 24. – MTI, Magyar Nemzet, Origo, Webrádió, Magyar Hírlap, Propeller, 

Kárpátalja 

Bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba Ukrajna budapesti nagykövetét, miután 

Grezsa István miniszteri biztost nem engedték be Ukrajnába – közölte a külgazdasági és 

külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter videónyilatkozatában elmondta: 

a történteket kikérték maguknak és a nagykövetnek átadták tiltakozásukat. Úgy fogalmazott: 

derült égből villámcsapásként érte őket a hír, hogy Grezsa István Szabolcs-Szatmár-Bereg 

megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-magyarorszagtol-tavol-diaszporaban-elo-magyar-fiataloknak-indul-osztondijprogram-2512341
https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-magyarorszagtol-tavol-diaszporaban-elo-magyar-fiataloknak-indul-osztondijprogram-2512341
https://www.origo.hu/itthon/20201124-nem-engedtek-be-ukrajnaba-grezsa-istvant.html
https://magyarnemzet.hu/kulfold/bekerette-szijjarto-peter-ukrajna-budapesti-nagykovetet-9000368/
https://magyarnemzet.hu/kulfold/bekerette-szijjarto-peter-ukrajna-budapesti-nagykovetet-9000368/
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program koordinálásáért felelős miniszteri biztost nemcsak nem engedték be Ukrajnába, 

hanem arról tájékoztatták, hogy – mint a magyar kormány egyik magas rangú 

tisztségviselőjét – három évre kitiltották Ukrajna területéről. 

 

Sikerágazat a nemzetpolitika 
2020. november 25. – Nagy Ida – Demokrata 

A trianoni trauma után kilencven évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy valóban nekiláthassunk 

az elszakított országrészek magyarságának közjogi, lelki egyesítéséhez, a szétszakított 

gazdasági, politikai szálak újra szövéséhez. A 2010-es választások nyomán kormányra került 

FIDESZ-KDNP kormánynak volt bátorsága ahhoz, hogy gyökeresen átalakítsa a 

nemzetpolitikát. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkárral beszélgettünk a 

kettős évfordulóról. 

(A cikk teljes terjedelmében a Demokrata 2020. november 25-i számában olvasható) 

  

Parlamenti választások: terveit ismertette és várja a „feladatlistát” az Erdélyből 

elszármazott magyarok képviselőjelöltje 
2020. november 24. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Számít az Erdélyből elszármazott magyarok szavazataira Hegedüs Csilla, a Romániai Magyar 

Demokrata Szövetség (RMDSZ) képviselőjelöltje, és várja tőlük a megoldandó feladatok 

listáját. A Románia határain kívüli választókerület RMDSZ-es jelöltlistáját vezető politikus 

keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján beszélt terveiről. Elmondta: a koronavírusjárvány 

megjelenése óta fokozottan szembesül azzal, hogy nincs igazi intézményes kommunikáció a 

külföldre távozottak és az itthoniak között. Az elszármazottaknak számtalan ügyet kell 

intézniük Romániában, és nem kapják meg a megfelelő tájékoztatást. Úgy vélte: reális igény 

van arra, hogy létrejöjjön egy híd az itthon élők és az elszármazottak között. Képviselőként 

többek között e hidat próbálná építeni. 

 

Kelemen szerint „olcsó populizmus” és semmit sem ér az USR-es politikusok 

lemondása 
2020. november 24. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

„Olcsó populizmusnak” nevezte kedden Kelemen Hunor RMDSZ-elnök Marcel Ciolacunak, a 

Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökének, illetve a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) 

képviselőinek lemondását. Az RMDSZ elnöke az RFI-nek adott nyilatkozatában úgy 

fogalmazott, hogy a gesztus „nem old meg semmit”. Meglátása szerint az egyetlen „méltányos 

és korrekt” eljárás az lenne, hogy minden speciális nyugdíját eltöröljenek, a bíráktól és 

ügyészektől kezdve, a volt szekusokon át, a tisztekig. „A többi olcsó populizmus, amely nem 

old meg semmit” – állapította meg a szövetségi elnök.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/parlamenti-valasztasok-terveit-ismertette-es-varja-a-bfeladatlistatr-az-erdelybol-elszarmazott-magyarok-kepviselojeloltje
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/parlamenti-valasztasok-terveit-ismertette-es-varja-a-bfeladatlistatr-az-erdelybol-elszarmazott-magyarok-kepviselojeloltje
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-bolcso-populizmusr-es-semmit-sem-er-az-urs-es-politikusok-lemondasa
https://kronikaonline.ro/belfold/kelemen-bolcso-populizmusr-es-semmit-sem-er-az-urs-es-politikusok-lemondasa
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RMDSZ és EMSZ: nem számít ki kivel szimpatizál, csak a magyarok a közös listát 

támogassák  
2020. november 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Kedden az RMDSZ és az EMSZ (Erdélyi Magyar Szövetség) vezetői a Kolozs megyei 

összefogásról és együttműködésről tárgyaltak Kolozsváron. A tárgyaló felek egyetértettek 

abban, hogy ma minden magyar politikai erő része az összefogásnak és most ez az egyetlen 

járható út számukra. Így az RMDSZ és az EMSZ Kolozs megyei frakciója számára is az a cél, 

az erős magyar képviselet a parlamentben. A két politikai alakulat bár nem ért egyet 

mindenben és jelöltjeik szerte Kolozs megyében versenyeztek egymással a szeptemberi 

önkormányzati választásokon, viszont a parlamenti választásoka alatt országos és helyi 

szinten is összefognak.  

 

Csíkszereda is érdekelt az erős magyar parlamenti képviseletben  
2020. november 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A decentralizáció, a gazdasági fejlődés, az egészségvédelem és az oktatás szempontjából is 

elkerülhetetlen a magyar közösség erős parlamenti képviselete. A december 6-i parlamenti 

választások tétjét foglalta össze Hargita megye fejlődése szempontjából keddi 

sajtótájékoztatóján Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere, Tánczos Barna szenátor és 

Hajdu Gábor, képviselőjelölt.  

 

Világbanki támogatást nyert Kézdivásárhely a városfejlesztési stratégiájára  
2020. november 24. – maszol.ro 

Kézdivásárhely Önkormányzata partnerségben a Világbankkal, valamint a fejlesztési 

minisztériummal elkészíti a Kézdivásárhely Integrált Városfejlesztési Stratégiáját (IVS) a 

2021–2030-as periódusra – jelentette be keddi sajtótájékoztatóján Szilveszter Szabolcs, a 

céhes város alpolgármestere. Mint mondta, a legfontosabb cél az, hogy a fejlesztési stratégia a 

közösség által benyújtott javaslatokat is tükrözze.  

 

Hátrányos helyzetű diákokat támogat a Csíki Vállalkozók Egyesülete és a 

magyar főkonzulátus  
2020. november 24. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Bált nem tartanak, de a jótékonysági akciójáról idén sem mondott le a Csíki Vállalkozók 

Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa. Ebben az évben az adományokból 

hátrányos helyzetű diákok internet-előfizetési költségeit támogatják. A Csíki Vállalkozók 

Egyesülete és Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusa 2020. november 30-áig várja a 

felajánlásokat. Az akciót több féle módon lehet támogatni, részletek a Csíki Vállalkozók 

Egyesületének Facebook-oldalán érhetők el.  
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https://itthon.transindex.ro/?hir=62229
https://itthon.transindex.ro/?hir=62229
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/135348-csikszereda-is-erdekelt-az-er-s-magyar-parlamenti-kepviseletben
https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/135344-vilagbanki-tamogatast-nyert-kezdivasarhely-a-varosfejlesztesi-strategiajara
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135311-hatranyos-helyzet-diakokat-tamogat-a-csiki-vallalkozok-egyesulete-es-a-magyar-f-konzulatus
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135311-hatranyos-helyzet-diakokat-tamogat-a-csiki-vallalkozok-egyesulete-es-a-magyar-f-konzulatus
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Újragondolta a testvérmegyei együttműködést Hargita és Borsod-Abaúj-

Zemplén megye 
2020. november 24. – maszol.ro 

Összefogással enyhítené a koronavírus világjárvány okozta gazdasági károkat Hargita és 

Borsod-Abaúj-Zemplén megye. A testvérmegyék közös pályázati lehetőségeket keresnek és a 

turizmus területén is együttműködnének. Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke 

szerint a következő síszezonban veszteségekre számíthatnak a sípálya-üzemeltetők, ezt 

azonban minden lehető eszközzel csökkenteni kell. A megyei tanács elnöke éppen ezért a 

turisztikai ajánlatok népszerűsítését kérte testvérmegyei kollégájától.  

 

Magyarul is kérhetnek segítséget a családon belüli erőszak áldozatai  
2020. november 24. – maszol.ro 

November 25-ea nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja és december 10-e az emberi 

jogok világnapja. A kettő között megelőző programokat szervez partnereivel a Bihar Megyei 

Rendőrség. A rendőrök mellett Bihar megyében a Királyhágómelléki Református 

Egyházkerület által létrehozott szociális civil szervezet, a Lámpás Alapítvány és a Nagyváradi 

Ortodox Püspökség mellett működő Filantropia Egyesület munkatársai is részt vesznek majd 

a családon belüli erőszaktól és annak következményeiről szóló tájékoztató kampányban.  

 

Szülőföldön magyarul: lejárt a határidő, nem csökkent az igénylések száma  
2020. november 24. – szekelyhon.ro, Krónika 

Folyamatban van a Szülőföldön magyarul pályázati programra beérkezett igénylések 

feldolgozása. Noha idén a vírushelyzet következtében kissé megbonyolódott az igénylési 

folyamat, nem vesztett népszerűségéből a program – csaknem ugyanolyan számban adtak le 

támogatási kérelmeket, mint az eddigi években. 

 

A gyergyószentmiklósi kórháznál tartott terepszemlét Kelemen Hunor 
2020. november 24. – szekelyhon.ro 

A gyergyószentmiklósi kórháznál már látszik az utóbbi években nyújtott költségvetési 

források eredménye – állapította meg Kelemen Hunor RMDSZ-elnök gyergyószéki 

kampánykörútja során. Kelemen Hunor hangsúlyozta, a vírushelyzet rávilágított a romániai 

egészségügyi rendszer problémáira, mindenképpen növelni kell az ágazat költségvetését, 

hiszen most az erre fordított pénz 90 százaléka bérekre megy el, és mindössze 10 százalék 

fordítható fejlesztésekre, beruházásokra, amelyekre a kórházaknak nagy szüksége lenne. 

Kelemen Hunor ezt követően terepszemlét tartott még a felújítás előtt álló jégpályánál, és az 

átadásra váró uszodánál, majd a gyergyóremetei tejporgyárnál zajló átépítést, fejlesztést is 

megtekintette. 
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https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135319-ujragondolta-a-testvermegyei-egyuttm-kodest-hargita-es-borsod-abauj-zemplen-megye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135319-ujragondolta-a-testvermegyei-egyuttm-kodest-hargita-es-borsod-abauj-zemplen-megye
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135328-magyarul-is-kerhetnek-segitseget-a-csaladon-beluli-er-szak-aldozatai
https://szekelyhon.ro/aktualis/szulofoldon-magyarul-lejart-a-hatarido-nem-csokkent-az-igenylesek-szama
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-gyergyoszentmiklosi-korhaznal-tartott-terepszemlet-kelemen-hunor-rmdsz-elnok
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Freskótöredékek alapján rekonstruálható a gombaszögi kápolna festése 
2020. november 24. – Ma7.sk 

Bemutatták Gombaszögben a pálos kolostorhoz tartozó, nyolcszögletű kápolna falának alsó 

részén talált freskótöredékeket. A fennmaradt részleteknek köszönhetően a kápolna lábazati 

zónájának teljes kifestése rekonstruálható. A falképtöredékekre már a 2019-es ásatás során 

rábukkantak, de megóvásuk miatt nem bontották ki azokat. 2020 őszén a földréteg leomlott, 

láthatóvá váltak a szinte sértetlenül fennmaradt kifestés részletei. Ezeket a restaurátorok 

fixálták. 

 

Titkosan formálódó magyar egység 
2020. november 24. – Új Szó 

Az MKP, a Híd és az Összefogás egyesülési tárgyalásain a felek a pártvezetés szerkezetére és a 

regionális vezetők kiválasztásának módjára is keresik a megoldást. Az egyesülési szándékát 

kinyilvánító három párt vezetése több bizottságban egyeztet a közös politikai szubjektum 

részleteiről, ahonnan kevés információ kerül nyilvánosságra. Korábban az Új Szó is beszámolt 

róla, hogy a megegyezés egyik nélkülözhetetlen része, hogy a három szereplő milyen 

arányban osztja el egymás között a közös párt országos vezetésében a helyeket. A sajtóban 

megjelent információk szerint a közös szubjektum struktúráját kitalálni hivatott bizottságban 

terítéken van egy javaslat, amely szerint az MKP, a Híd és az Összefogás 3:2:1 arányban 

osztozna az országos elnökség, az Országos Tanács, illetve a kongresszus helyein. Így az MKP 

ezekben a testületekben minden döntésnél megkerülhetetlen lenne. 

 

A magyar állam megvásárolta a kassai Csáky-házat 
2020. november 24. – Ma7.sk 

A magyar állam megvásárolta a Fő utca 42. szám alatti ingatlant, a Csáky-házat, ahol a múlt 

század hetvenes évei óta Carpano néven működött kávéház és étterem. „Tájékoztatjuk a 

közvéleményt, hogy a Magyar Állam megvásárolta a Kassa, Fő utca 42. szám alatti ingatlant. 

Az új tulajdonos tulajdonjogának hivatalos ingatlannyilvántartási bejegyzése rövidesen 

megtörténik” – közölte honlapján Magyarország kassai főkonzulátusa. 

  
Megállapodott Szerbia és Magyarország: Felgyorsítják a Szabadka-Szeged 

vasútvonal felújítását 
2020. november 24.- Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

Tomislav Momirović szerb építésügyi miniszter és Palkovics László magyar innovációs 

miniszter megállapodtak abban, hogy felgyorsítják a Szabadka-Szeged vasútvonal felújítását, 

amelynek hossza mintegy 27 kilométer. Ez az egyik kiemelt jelentőségű projekt a 

Magyarország és Szerbia kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló 

keretmegállapodáson belül. 
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https://ma7.sk/tajaink/freskotoredekek-alapjan-rekonstrualhato-a-gombaszogi-kapolna-festese
https://ujszo.com/kozelet/titkosan-formalodo-magyar-egyseg
https://ma7.sk/tajaink/a-magyar-allam-megvasarolta-a-kassai-csaky-hazat
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29175/Megallapodott-Szerbia-es-Magyarorszag-Felgyorsitjak-a-Szabadka-Szeged-vasutvonal-felujitasat.html
https://www.vajma.info/cikk/szerbia/29175/Megallapodott-Szerbia-es-Magyarorszag-Felgyorsitjak-a-Szabadka-Szeged-vasutvonal-felujitasat.html
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Nem csökkentik a nemzeti tanácsok támogatását Szerbiában 
2020. november 24.- Vajdaság Ma 

Az újonnan megalakult Emberi-, kisebbségjogi és társadalmi párbeszéd minisztériumának 

vezetője, Gordana Čomić a szerbiai nemzeti tanácsok képviselőit fogadta ma Belgrádban. A 

kisebbségi vezetők arra készültek, hogy a találkozón elégedetlenségüket fejezik ki azon 

tervezet miatt, hogy húsz százalékkal csökkentik a szerbiai kisebbségi önkormányzatok 

költségvetését. Végül is a tiltakozásra nem került sor, mivel a miniszter asszony maga is 

bejelentette, hogy nem ért egyet ezzel a megszorítással. 

 
Szijjártó: Grezsa István kitiltása nem a barátkozás szándékára utal 
2020. november 24. – Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

Kedden bekérették a Külgazdasági és Külügyminisztériumba (KKM) Ukrajna budapesti 

nagykövetét, miután Grezsa István miniszteri biztost nem engedték be Ukrajnába – közölte a 

külgazdasági és külügyminiszter kedden a Facebook-oldalán. Szijjártó Péter 

videonyilatkozatában elmondta: a történteket kikérték maguknak és a nagykövetnek átadták 

tiltakozásukat. 

 

Az anyanyelvünknél szebb kincs nem kell  
2020. november 24. – Kárpátalja Ma 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést kapott Hnatik-Riskó Márta, a Beregszászi Bethlen 

Gábor Magyar Gimnázium magyar nyelv és irodalomtanára. A kiváló szakember a munkája 

iránti elkötelezettség és odaadás mellett aktív szerepet vállal a társadalmi életben is, valamint 

a tehetséggondozásban. Több mint három évtizedes munkájának elismerése ez a díj, melyet 

november 18-án vehetett át Magyarország Beregszászi Konzulátusán. A tanárnővel oktatói 

munkájáról, társadalmi szerepvállalásáról, a tehetséggondozásról beszélgetett a Kárpátalja 

Ma hírportál. 

 

A sztálini táborokba elhurcoltakra emlékeztek Ungváron 
2020. november 24. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) Ungvári Alapszervezete november 22-

én, vasárnap délben a Kálvárián állított emlékműnél emlékezett meg a sztálini táborokba 

elhurcolt magyar férfiakról, akiket a kollektív bűnösség elve alapján 1944-ben elhurcoltak, 

fogolytáborokban vittek, embertelen körülmények között dolgoztattak, s akik közül sokan 

soha nem térhettek haza családjukhoz. Kulin Judit alapszervezeti elnök üdvözölte a 

megjelenteket ezen a rendhagyó megemlékezésen, és röviden emlékezett a távoli 1944-es 

esztendő szomorú történéseire. 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25869/Nem-csokkentik-a-nemzeti-tanacsok-tamogatasat-Szerbiaban.html
https://kiszo.net/2020/11/24/szijjarto-grezsa-istvan-kitiltasa-nem-a-baratkozas-szandekara-utal/
https://karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/az-anyanyelvunknel-szebb-kincs-nem-kell/
https://karpataljalap.net/2020/11/22/sztalini-taborokba-elhurcoltakra-emlekeztek-ungvaron
https://karpataljalap.net/2020/11/22/sztalini-taborokba-elhurcoltakra-emlekeztek-ungvaron
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 24. – Kossuth Rádió 

 

Kampánytéma lett Romániában a kórházak helyzete, a kormányzó liberálisok ugyanis 

bukaresti, központi igazgatás alá vonnák. Kinek lenne ez jó, kérdezik a magyar politikusok, és 

szakemberek egyaránt. Összeállításunk a csíkszeredai megyei kórháznál készült. 

 

A koronavírus-járvány kitörése óta eltelt kilenc hónap adatait elemezte az Erdélystat 

statisztikai portál, figyelembe véve a fertőzöttségi és halálozási mutatókat korosztályok, 

régiók és megyék szerint. Bár ami a járvány terjedését illeti, kedvezőek a kilátások, az 

egészségügy részleges leállása a demográfiai trendeket is befolyásolja - mondta el Lorenzovici 

László, az Erdélystat munkatársa. 

 

A december 6-i romániai parlamenti választás kampánytémája a covid-járvány, és a járvány 

okozta gazdasági válság.  Kolcsár Károly körtvélyfájai állatorvos, az RMDSZ Maros megyei 

képviselő-jelöltje  

a vidéki gazdálkodók és vállalkozók gondjainak orvosolását tűzte ki céljául. 

Összeállításában előbb a képviselőjelöltet, majd Kovács Mihály Leventét, a Maros megyei 

RMDSZ kampány-koordinátorát halljuk. 

 

A népszámlálás nem csupán egy átfogó adatfelvétel, hanem identitásformáló esemény is. Ezt 

is szem előtt kell tartani a felvidéki magyar pártok és civil szervezetek összefogásával indított 

népszámlálási kampány során. De hogyan hat majd a felvidéki magyar közösségre, hogy 

egyszerre két, első és második nemzetiséget jelölhet meg? Hogy csapda-e a kérdés, vagy 

lehetőség, az az értelmezéstől függ, mondta Kovács Balázs, a felvidéki népszámlálási 

kampány koordinátora munkatársunknak. 

 

Az a fontos, hogy minél több - külföldön egyetemi oklevelet szerzett fiatal szakember térjen 

vissza a Vajdaságba. E célból segíti a délvidéki magyarok országos kisebbségi önkormányzata 

a diplomák szerbiai honosítását. Az idei pályázatuk december 14-ig van nyitva. Jerasz Anikót, 

az MNT végrehajtó bizottságának az elnökét kérdeztük.  

 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-11-24_18-02-00&enddate=2020-11-24_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-11-24_18-02-00&enddate=2020-11-24_18-40-00&ch=mr1
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30 éves a nagyváradi Bunyitay Vince Könyvtár, amelyet 1990 novemberében a Bihar megyei 

RMDSZ hozott létre. Ez az egyetlen, az érdekvédelmi szervezet által alapított, ma is működő 

közkönyvtár, melyet a nagyváradi püspöki könyvtárosról, későbbi címzetes püspökről 

neveztek el. Nagyvárad és környéke helytörténetével foglalkozott, feldolgozta a váradi r. k. 

püspökség történetét. Fiatal korában Viola álnéven verseket is írt. 1884-től a Magyar 

Tudományos Akadémia levelező tagja volt.  

A róla elnevezett könyvtár 30 évének jelentőségéről készítettünk összeállítást. 

 

Magyar Arany és Ezüst Érdemkereszt kitüntetéseket adtak át Magyarország Beregszászi 

Konzulátusán. Riskó Márta pedagógus, Kohut Attila, a beregszászi főiskola gazdasági 

rektorhelyettese, Szedlák Gyula, a KMKSZ Aknaszlatinai elnöke és Vass Ottó, a KMKSZ 

alapító tagja Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült, Gál István gazdasági 

szakember, falugazdásza Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. 


