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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Kárpátaljai magyar intézményeknél tartott házkutatást az ukrán biztonsági 

szolgálat  
2020. november 30. – MTI, Híradó, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Demokrata, Mandiner, 

Népszava, Origo, Index, 24.hu, Krónika, Ma7, Fevidék Ma, karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Házkutatást tartott az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) hétfőn több kárpátaljai magyar 

intézményél és Brenzovics Lászlónak, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökének a 

lakásán - tájékoztatta az MTI-t közleményben a szervezet. "A Kárpátaljai Magyar Kulturális 

Szövetség Ukrajna eddigi történetében példátlannak tartja azt a durva beavatkozást, 

amelynek keretében a titkosszolgálat fegyveres kommandósai megszállták Brenzovics László, 

a KMKSZ elnökének lakását, a KMKSZ ungvári központi székházát, az Egán Ede Kárpátaljai 

Gazdaságfejlesztési Központ és a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány 

székhelyét házkutatás céljából" - írta a szervezet. 

 

Szijjártó: minden nemzetközi fronton kiáll a kormány a kárpátaljai magyarokért 
2020. november 30. – MTI, Demokrata, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Hír TV, ATV, 

Origo, 888, Kárpátalja Ma, karpat.in.ua, Kárpáti Igaz Szó 

Minden nemzetközi fronton kiáll a kormány a kárpátaljai magyarokért, ezért Szijjártó Péter a 

NATO külügyminisztereinek keddi ülésén fel fogja vetni a kárpátaljai magyar intézményeknél 

hétfőn tartott házkutatások ügyét. A külgazdasági és külügyminiszer hétfőn a Facebook-

oldalán közzétett videóban azt mondta, hogy "az elmúlt időszak ígérgetései, az idézőjeles 

békülési törekvések" ellenére Ukrajnában továbbra is kormányzati politika maradt a magyar 

közösség megfélemlítése és a magyarellenesség. A hétfői házkutatásokkal kapcsolatban a 

kormány kifejezte tiltakozását az ukrajnai külügyminisztériumban, és Budapestben 

bekérették a magyarországi ukrán nagykövetet - tudatta. 

 

A KMKSZ nyilatkozata a Szövetség különböző intézményeinek vegzálása 

kapcsán 
2020. november 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma, Kárpátalja, Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ukrajna eddigi történetében példátlannak tartja 

azt a durva beavatkozást, amelynek keretében a titkosszolgálat fegyveres kommandósai 

megszállták Brenzovics László, a KMKSZ elnökének lakását, a KMKSZ ungvári központi 

székházát, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” és a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány székhelyét, házkutatás céljából. A zaporizzsjei bíróság 

egy régebben szeparatizmus vádjával megnyitott büntetőügyre hivatkozó döntése alapján 

végrehajtott akció során olyan tevékenységre kerestek bizonyítékokat, amely az ország 
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https://hirtv.hu/ahirtvhirei/szijjarto-minden-nemzetkozi-fronton-kiall-a-kormany-a-karpataljai-magyarokert-2512726
https://karpataljalap.net/2020/11/30/kmksz-nyilatkozata-szovetseg-kulonbozo-intezmenyeinek-vegzalasa-kapcsan
https://karpataljalap.net/2020/11/30/kmksz-nyilatkozata-szovetseg-kulonbozo-intezmenyeinek-vegzalasa-kapcsan
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területi egységének megbontására és a határok erőszakos megváltoztatására, az államnak való 

károkozásra irányul. 

  
Böjte Csaba kigyógyult a koronavírus-fertőzésből, és elhagyta a budapesti 

kórházat 
2020. november 30. – Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Több mint tíz napos kezelés után elhagyta a budapesti kórházat hétfőn Böjte Csaba, akit 

koronavírus-fertőzéssel kezeltek. A ferences szerzetes felgyógyult, és köszöni, hogy 

imádkoztak az egészségéért. A dévai Szent Ferenc Alapítvány vezetője közösségi oldalán 

posztolt videóban is megörökítette a pillanatot, amint elhagyja a budapesti Szent László 

Kórházat. Közölte, imádságos szeretettel gondol az egészségügyi intézmény minden egyes 

munkatársára és azokra is, akiket a kórházban gondoznak, ápolnak. Böjte Csaba hálát adott 

Istennek, hogy papírja van arról, hogy meggyógyult, de a testében is érzi az áldott békét. Jól 

érzem magam, erőben, egészségben jöttem ki a kórházból” – jelentette ki a ferences szerzetes. 

 

Politikai pártokat szolgáló rektorok – Leonard Azamfirei PSD-szenátorként 

vezetné a marosvásárhelyi egyetemet 
2020. november 30. – Krónika 

Bár egy rektor politikai szerepvállalása sérti az érintett egyetem alkotmányát – amelyben 

apolitikus intézményként írják le felsőoktatási intézményeket – Romániában a pártok 

többsége évek óta rektorokkal erősít. Hogyan befolyásolják ezek a szerepvállalások az 

egyetemek autonómiáját, megítélését? Politikust és diákvezetőt kérdeztek. 

 

Csűry István királyhágómelléki református püspök: „Féltsd önmagad, hogy 

másokat is félthess”  
2020. november 30. – maszol.ro 

Új felismeréseket is hozott a pandémia ideje, lelki szemléletváltásra is szükség lenne 

karácsony közeledtével, advent idején – jelentette ki a Maszolnak adott interjúban Csűry 

István. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspökével advent első vasárnapja 

előtt beszélgettek. 

 

A Székely Hadosztályra emlékeztek a csíksomlyói Fodor-ház udvarán 
2020. november 30. – szekelyhon.ro 

Szűk körben tartottak rövid megemlékezést hétfőn délután Csíksomlyón, a Fodor-ház 

udvarán felállított Székely Hadosztály-emlékműnél. Mint elhangzott: 102 éve a Kolozsváron 

tartózkodó székely tartalékos tisztek fejéből pattant a székelyföldi toborzás ötlete.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-felgyogyult-a-koronavirusbol-es-elhagyta-a-budapesti-korhazat
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/bojte-csaba-felgyogyult-a-koronavirusbol-es-elhagyta-a-budapesti-korhazat
https://kronikaonline.ro/belfold/politikai-partokat-szolgalo-rektorok-n-leonard-azamfirei-psd-szenatorkent-vezetne-a-marosvasarhelyi-egyetemet
https://kronikaonline.ro/belfold/politikai-partokat-szolgalo-rektorok-n-leonard-azamfirei-psd-szenatorkent-vezetne-a-marosvasarhelyi-egyetemet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135564-cs-ry-istvan-kiralyhagomelleki-reformatus-puspok-feltsd-onmagad-hogy-masokat-is-felthess
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135564-cs-ry-istvan-kiralyhagomelleki-reformatus-puspok-feltsd-onmagad-hogy-masokat-is-felthess
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekely-hadosztalyra-emlekeztek-a-csiksomlyoi-fodor-haz-udvaran
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Kétnyelvű helységnévtáblákat állíttatott Hargita megye tanácsa Úzvölgye 

határaiba 
2020. november 30. – MTI, Krónika 

Kétnyelvű helységnévtáblákat állíttatott hétfőn délután Hargita megye tanácsa az 

elnéptelenedett Úzvölgye település határaiba. A táblaállításra azt követően került sor, hogy 

Hargita megye a sajátjaként telekkönyveztette a településen áthaladó megyei utat, és a 

törvényes határidőn belül senki nem támadta meg a lépést a bíróságon. A település határait 

jelző táblák olyan területre kerültek, amelyet Bákó megye is magáénak tekint. A Bákó megye 

határát jelző tábla a most megjelölt településtől nyugatra, Hargita megye felé van kitéve. Az 

MTI közlése szerint a hétfőn délután, már sötétben tartott táblaállítási ceremóniát élőben 

közvetítették Borboly Csabának, a Hargita megyei önkormányzat elnökének a közösségi 

oldalán. 

 

11 sírt gyaláztak meg egy Arad megyei református temetőben  
2020. november 30. – maszol.ro 

Ismeretlen tettesek 11 sírkeresztet rongáltak meg, törtek össze és döntöttek le az Arad 

megyében található vadászi református temetőben. A vandalizmus feltehetően november 28-

án, szombat délután történt. Az Arad megyei RMDSZ felszólítja a rendőrséget, hogy 

mihamarabb találják meg az elkövetőket. Eddig még nem volt ehhez hasonló elfogadhatatlan 

sírgyalázás a környéken.  

 

Böjte Csaba: mondjuk el a véleményünket! 
2020. november 30. – szekelyhon.ro 

A kórházból épphogy kiengedett Böjte Csabát kapta mikrofonvégre a gerilla.hu csapata 

hétfőn délután Budapesten. Az alábbi videóban többek között arról kérdezték Csaba testvért, 

hogy mit tervez a hazaérést követően, illetve, hogy mi a véleménye az erdélyi magyar politikai 

összefogásról és a parlamenti választás jelentőségéről. 

 
A Szlovák Államvasutak megtanult magyarul 
2020. november 30. – Ma7.sk 

Sokat kellett rá várni, de ez az idő is elérkezett. A Szlovák Államvasutak immáron magyarul is 

kommunikál, legalább abban a régióban, ahol a magyar nemzetiségű lakosok aránya jócskán 

több mint 50 százalék. Történt ugyanis, hogy a Komárom-Pozsony vonalra nyolc év után 

ismét visszatér a szlovák állami vállalat, s ugyan nem egyedül, hanem az osztrák ÖBB-vel 

közösen fogja biztosítani a vasúti közlekedést. Amióta kiderült, hogy a sokat bírált, de óriási 

növekedést produkáló cseh Regiojet helyett visszatér a régi "cég", sok félelemmel teli 

bejegyzés látott napvilágot a közösségi oldalakon, ezért aztán nem meglepő, hogy az osztrák 

segítséggel december 13-tól bekövetkező átállást igyekeznek minden lehetséges módon 

pozitívvá alakítani. 
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketnyelvu-helysegnevtablakat-allittatott-hargita-megye-tanacsa-uzvolgye-hataraiba
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/ketnyelvu-helysegnevtablakat-allittatott-hargita-megye-tanacsa-uzvolgye-hataraiba
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/135572-11-sirt-gyalaztak-meg-egy-arad-megyei-reformatus-temet-ben
https://szekelyhon.ro/vilag/bojte-csaba-mondjuk-el-a-velemenyunket
https://ma7.sk/aktualis/a-szlovak-allamvasutak-megtanult-magyarul
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164 Kárpát-medencei óvoda karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó programját 

támogatja a Rákóczi Szövetség 
2020. november 30. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődés a külhoni magyar óvodás gyermekek 

számára minél szebb és tartalmasabb lehessen, a Rákóczi Szövetség pályázatot hirdetett 

Magyar Iskolaválasztási Programja által érintett óvodák, óvodai csoportok karácsonyi 

ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásainak támogatására. A pályázat arra hivatott, hogy az 

óvodán belüli programokat – kézműves foglalkozások, mézeskalácssütés, adventi koszorú 

készítése… – felkarolja. 

 

Szájmaszkokat adományoztak a magyar intézményeknek 
2020. november 30. – Ma7.sk 

A Chi Fu Investment elnöke, a magyar állampolgárságú Frank Liu 400 ezer egészségügyi 

maszk adományozásával segítette a külhoni magyarságot – a magyar Külgazdasági és 

Külügyminisztérium közreműködésével. A Felvidékre szánt egészségügyi maszkok az 

elosztásra felkért címzetthez, a dunaszerdahelyi székhelyű Kukkonia polgári társulás 

képviselőihez érkeztek. 

 

Célegyenesben a borsi Rákóczi-várkastély teljes felújítása 
2020. november 30. – Felvidék Ma 

A Borsiban álló Rákóczi-várkastély teljes körű felújítása a határon túli magyar 

műemlékvédelem kiemelt projektje. A kastély teljes rekonstrukcióját megvalósítani hivatott, 

2018. szeptember 26-án elkezdődött projekt a harmadik, utolsó üteménél tart. A 

munkálatokat felügyelő Teleki László Alapítvány és a lebonyolítást végző II. Rákóczi Ferenc 

nonprofit szervezet szerint is tartható a projekt befejezésének végső határideje. Ez azt jelenti, 

hogy jövő év márciusában, a vezérlő fejedelem születésnapján átadható lesz rendeltetésének a 

főként a magyar kormány által finanszírozott teljesen megújult kastély, II. Rákóczi Ferenc 

szülőháza. 

 

Pásztor István: A VMSZ egy emberként áll ki a kárpátaljai magyar 

nemzettársaink mellett 
2020. november 30. – Vajdaság Ma, Pannon RTV, Magyar Szó 

A VMSZ egy emberként áll ki kárpátaljai magyar nemzettársaink mellett és maximális 

támogatásunkról biztosítjuk KMKSZ - Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét, Dr. 

Brenzovics Lászlót - ítja Pásztor Istvá, a VMSZ elnöke Facebook-oldalán. Úgy véljük, az ukrán 

hatóságok mai újabb, koholt vádak alapján felépített, a kárpátaljai magyarság legitim 
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https://ma7.sk/hethatar/164-karpat-medencei-ovoda-karacsonyi-unnepkorhoz-kapcsolodo-programjat-tamogatja-a-rakoczi
https://ma7.sk/hethatar/164-karpat-medencei-ovoda-karacsonyi-unnepkorhoz-kapcsolodo-programjat-tamogatja-a-rakoczi
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25905/Pasztor-Istvan-A-VMSZ-egy-emberkent-all-ki-a-karpataljai-magyar-nemzettarsaink-mellett.html
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képviselői ellen irányuló vegzálása nem szolgálja sem a többségi nemzet, sem az országban 

élő többszázezres őshonos kisebbségek érdekét. 

 

Pásztor gratulált: Holnaptól Orbán lesz a magyar történelem leghosszabb ideje 

hivatalban lévő kormányfője 
2020. november 30. – Vajdaság Ma 

5262 hivatalban töltött nappal holnaptól Orbán Viktor lesz a magyar történelem leghosszabb 

ideje hivatalban lévő kormányfője. Korábban Tisza Kálmán tartotta ezt a rekordot, aki 1875 és 

1890 között volt a magyar kormány élén. Orbán Viktor 1998 és 2002 között, valamint 2010 

óta folyamatosan van a kormány élén. Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke a 

Facebook-oldalán gratulált Orbán Viktornak. „A vajdasági magyarok nevében ezúton kívánok 

Miniszterelnök úrnak jó egészséget és sok erőt a folytatáshoz!" – írta Pásztor István. 

 

Látványos változások Szabadka új városvezetésének munkájában 
2020. november 30. – Vajdaság Ma 

Vasárnap volt pontosan 100 napja, hogy megalakult az új összetételű önkormányzati vezetés 

Szabadkán. A demokratikus rendszerekben szokás, hogy a választóknak elszámolnak az 

eredményekkel az első 100 nap után, mondta dr. Pásztor Bálint, a szabadkai városi képviselő-

testület elnöke, aki sajtótájékoztatón foglalta össze, hogy milyen eredményeket sikerült 

elérniük augusztus óta. A Vajdasági Magyar Szövetség Szabadkán, az önkormányzati 

választásokon 17131 szavazatot kapott, ezzel megduplázta mandátumszámát, emlékeztetett a 

képviselő-testület elnöke. 

 

164 Kárpát-medencei óvoda karácsonyi programját támogatja a Rákóczi 

Szövetség 
2020. november 30. – Magyar Szó 

Az idei karácsonyi készülődés nélkülözi a közösségi eseményeket, a gyermekek és a családok 

találkozását. Annak érdekében, hogy a karácsonyi készülődés a külhoni magyar óvodás 

gyermekek számára minél szebb és tartalmasabb lehessen, a Rákóczi Szövetség pályázatot 

hirdetett Magyar Iskolaválasztási Programja által érintett óvodák, óvodai csoportok 

karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódó foglalkozásainak támogatására. A pályázat arra hivatott, 

hogy az óvodán belüli programokat – kézműves foglalkozások, mézeskalácssütés, adventi 

koszorú készítése… – felkarolja. 

 
Egész napos házkutatás a beregszászi főiskolán – mi történt és miért? 
2020. november 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja 

Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnökasszonya, Csernicskó 

István rektor úr és a jogi tanácsadócsoport tájékoztatta hetilapunkat a történtekről. Fél kilenc 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25901/Pasztor-gratulalt-Holnaptol-Orban-lesz-a-magyar-tortenelem-leghosszabb-ideje-hivatalban-levo-kormanyfoje.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25901/Pasztor-gratulalt-Holnaptol-Orban-lesz-a-magyar-tortenelem-leghosszabb-ideje-hivatalban-levo-kormanyfoje.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25902/Latvanyos-valtozasok-Szabadka-uj-varosvezetesenek-munkajaban.html
https://www.magyarszo.rs/hu/4471/kulfold_magyarsag/230804/164-K%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-%C3%B3voda-kar%C3%A1csonyi-programj%C3%A1t-t%C3%A1mogatja-a-R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4471/kulfold_magyarsag/230804/164-K%C3%A1rp%C3%A1t-medencei-%C3%B3voda-kar%C3%A1csonyi-programj%C3%A1t-t%C3%A1mogatja-a-R%C3%A1k%C3%B3czi-Sz%C3%B6vets%C3%A9g.htm
https://karpataljalap.net/2020/11/30/egesz-napos-hazkutatas-beregszaszi-foiskolan-mi-tortent-es-miert
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környékén érkeztek meg az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) emberei a főiskolához. A 

tizenöt főből álló akciócsoportot fegyveres katonák és civil ruhás nyomozók képezték. A teljes 

zárlat elrendelése után az iránt érdeklődtek, hogy hol találják meg a Kárpátaljai Magyar 

Főiskoláért Jótékonysági Alapítványt (KMF JA). Természetesen addig nem tudtak segíteni a 

kérdezősködő fiatalembereknek, amíg a jogászokból és a jogi tanácsadókból álló csapat 

(Farkas-Kordonec Gabriella, Kozák Andrea, Vajdics Jaroszlav) meg nem érkezett. 

 

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány elleni vizsgálatról 
2020. november 30. – karpat.in.ua, Kárpátalja Ma 

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat razziát tartott a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RF KMF) épületében november 30-án 8 óra 30 perctől. Az intézményt teljesen lezárták. A 

céljuk a Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány átvizsgálása volt. A 

kapuknál körülbelül 15 fő jelent meg, közülük négyen teljes fegyverzetben. Az átvizsgálás 

helyszínein, a jótékonysági alapítvány igazgatói és munkatársainak irodáiban az intézmény 

részéről öt fő jelenhetett meg: Farkas-Kordonec Gabriella és Kozák Andrea jogtanácsosok, 

Vajdics Jároszláv, ügyvéd, Kohut Attila, gazdasági rektorhelyettes és Hiába Krisztina, az 

alapítvány munkatársa. 

 

Újabb vegzálás: házkutatást tartottak a KMKSZ elnökénél 
2020. november 30. – Kárpáti Igaz Szó 

Sajtóértesülések szerint az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) nyomozói házkutatást 

tartottak Brenzovics Lászlónál, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 

elnökénél, valamint több az „Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” 

Jótékonysági Alapítványhoz köthető vezetőnél hétfőn reggel. A titkosszolgálati hivatal 

köreiben jólértesült Vitalij Glagola szabadúszó ungvári újságíró Telegram-csatornáján az 

elsők között számolt be arról, hogy az ügy érintettjeit fiktív szerződések megkötésével 

gyanúsítják, a hatóságok szerint ezek fenyegetést jelenthetnek az ukrán nemzetbiztonságra 

nézve. Köztudott, hogy az Ukrán Biztonsági Szolgálat már hosszú ideje vizsgálatot folytat az 

“Egán Ede Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ” Jótékonysági Alapítvány ellen. 
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https://karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/a-karpataljai-magyar-foiskolaert-jotekonysagi-alapitvany-elleni-vizsgalatrol/
https://kiszo.net/2020/11/30/ujabb-vegzalas-hazkutatast-tartottak-a-kmksz-elnokenel/
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Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. november 30. – Kossuth Rádió 

 

December 6-án parlamenti választásokat tartanak Romániában. A kampány finisében a 

választásokon való részvételre buzdított vasárnap Kolozsváron Gulyás Gergely, a 

Miniszterelnökséget vezető miniszter.  

  

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter reggeli kolozsvári látogatása után, 

Nagyváradon Kelemen Hunorral, az Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnökével közös 

sajtótájékoztatót tartott.    

 

Az a fontos, hogy az erdélyi magyarság elmenjen szavazni a december 6-i a parlamenti 

választásokon. Kelemen Hunor a bátorság szót használta, hiszen járvány idején kicsit több 

odafigyeléssel kell voksolni menni. Kovács Mihály Levente, az RMDSZ Maros megyei 

szervezetének ügyvezető elnöke, megyei kampány-koordinátor Erdei Edit Zsuzsannának 

elmondta: a fekvő betegek, valamint a karanténban és házi elkülönítésben lévők számára 

mozgóurnát biztosítanak.  

 

Palicsfürdő az Osztrák-Magyar Monarchia egyik legszebb üdülőhelye volt. Egykori fénye 

mára már megkopott, a tó vize alkalmatlan a fürdőzésre, a település központját néhány oda 

nem illő építmény csúfítja. Pásztor Bálint, a szabadkai közgyűlés elnöke szerint nagyobb 

figyelmet érdemel a település, s lépésről lépésre haladva igyekszik megoldani a legégetőbb 

problémákat.  

 

Imaláncot hirdetett a Nagyváradi Római Katolikus Püspökség. Szombaton este fellobbant a 

Székesegyház előtti téren felállított adventi koszorú első gyertyája, amelyet az egészségügyben 

dolgozók képviselői gyújtottak meg. Böcskei László római katolikus megyés püspök arra kért 

mindenkit, hogy imádkozzanak azokért, akik a frontvonalban harcolnak a járvány 

megfékezéséért. Elsőként Böcskei Lászlót halljuk Ionescu Nikolett összeállításában. 

 

Advent első vasárnapján a Pécskai Kisebbségi Hagyományőrző Egyesület idén is felállította a 

pécskai városháza előtt az adventi koszorút. Pataky Lehel Zsolt is ott volt vasárnap a déli 

harangszót követő gyertyagyújtáson, ahol elsőként Balta Tajcs Tündét, az egyesület elnökét 

kérte mikrofonhoz. 

https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-30_18-02-00&enddate=2020-11-30_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2020-11-30_18-02-00&enddate=2020-11-30_18-40-00&ch=mr1
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Két évtizeddel ezelőtt erdélyi magyar értelmiségiek egy csoportja vállalta, hogy erdélyi 

településeken minden évben szerveznek Csángó Napot, ahol megismerhetik az erdélyi 

magyarok is a Kárpátokon túli magyarok kultúráját és közelebb kerülnek az ott élő 

magyarokhoz. A kezdeti lelkesedés az évek során lankadt, és mára egyetlen város maradt 

hűséges a rendezvényhez: Csíkszereda. Idén kissé más volt a Csángó Nap, de nem maradt el. 

Oláh-Gál Elvira összeállítása. 


