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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Azért dolgozunk, hogy érdemes legyen magyarnak lenni a Felvidéken – Potápi 
Árpád János a Körképnek 
2018. december 14. – Körkép 

“Sok minden történt az elmúlt közel hét évben. Nagyon sok sikerről tudunk beszámolni a 

felvidéki magyarság vonatkozásában, megoldatlan kérdések persze maradtak.  Ilyen a Beneš-

dekrétumok vagy az állampolgárság kérdése, viszont a többiben azért oldódás látszik. 

Gazdasági területen a két ország jelentősen közeledett egymáshoz, a V4-ek együttműködése 

erősödött, a nemzetközi kérdésekben Szlovákiának és Magyarországnak ugyanazok az érdekei 

és támogatjuk is egymást. A magyar határon szlovák határőrök is szolgáltak. 

Békefenntartóként együtt szolgálunk több helyütt a világban. Ezek szerintem nagyon jó 

dolgok, és az embereket közelebb hozzák egymáshoz. Az idegenforgalom terén is 

elmondhatjuk, hogy a szlovákok nagy számban jönnek Magyarországra, például 

fürdőhelyekre. Amikor azt látom, hogy a büfékben Hajdúszoboszlótól kezdve Egerig kiírják 

szlovákul is, mi mennyibe kerül, nem érzek semmilyen nemzetiségi ellentétet.” 

 

Szili: Magyarországnak kötelessége blokkolni Ukrajna euroatlanti integrációját 
2018. december 14. – MTI, hirado.hu, karpatalja.ma   

Magyarország mindaddig blokkolja Ukrajna euroatlanti integrációját, ameddig az állam nem 

biztosítja kisebbségek jogait - jelentette ki a miniszterelnök határon túli autonómiaügyekért 

felelős megbízottja az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában. Szili Katalin úgy vélekedett, 

hogy Magyarországnak diplomáciai úton is kötelessége minden olyan lépést megtennie, ami 

"rádöbbenti az ukrán politikát", hogy a magyar közösséget egyenrangúnak kell tekinteni a 

többségi ukrán társadalommal. Vagyis mindent meg kell tenni azért, hogy Ukrajna ismerje el 

államalkotó tényezőként - a többi kisebbség mellett - a kárpátaljai magyarságot - mondta a 

politikus. 

 

Soltész Miklós: üzenet értékű a Kárpátaljának nyújtott magyar karitatív 
támogatás 
2018. december 14. – MTI, Magyar Idők, Kárpátalja, Echo TV  

A Kárpátaljának nyújtott magyarországi karitatív támogatás üzenet értékű, mert a 

nemzetiségek jogait csorbító ukrán politikától függetlenül nem csak a helyi magyarok 

részesülnek belőle, hanem a többségi nemzethez tartozó rászorulók is - jelentette ki Soltész 

Miklós államtitkár pénteken Munkácson. A Katolikus Karitász karácsonyi kárpátaljai 

segélyprogramjairól a segélyszervezet kárpátaljai kirendeltsége által működtetett munkácsi 

római katolikus népkonyhán - a segélyadományok átadása alkalmából - tartott 

sajtótájékoztatón Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért 

felelős államtitkára, a Karitatív Tanács elnöke hangsúlyozta: a magyar kormány által 
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Kárpátalján indított gazdaságfejlesztési program mellett nagyon fontos a térségnek nyújtott 

karitatív támogatás is. 

 

Újraválasztották tisztségébe Kató Bélát, az Erdélyi Református Egyházkerület 
püspökét 
2018. december 14. – MTI, maszol.ro, Kronika.ro, transindex.ro 

Az Erdélyi Református Egyházkerület (EREK) közgyűlése pénteki kolozsvári ülésén 

újraválasztotta tisztségébe Kató Béla püspököt. A püspök a 121 leadott szavazatból 119-et 

szerzett meg. A közgyűlés újraválasztotta tisztségébe Kántor Csaba püspökhelyettest és 

Szegedi László generális direktort is. Az egyházkerület világi vezetőinek számító főgondnoki 

tisztségekbe kerültek új emberek.A tisztségét megőrző Dézsi Zoltán mellé Ambrus Attilát és 

Tőkés Zsoltot választották főgondnokká.  

 

Hennagyij Moszkal: Viktor Baloga pártja rendelte meg és helyeztette ki a 
magyarellenes óriásplakátokat Kárpátalján 
2018. december 16. – MTI, Index, Pestisracok.hu, karpatalja.ma, Kárpátinfo  

A Viktor Baloga kárpátaljai oligarcha-politikus vezette Egységes Centrum (JC) párt vezetői 

rendelték meg és helyeztették ki idén októberben és novemberben a kárpátaljai magyarság 

három prominens vezetőjét ábrázoló magyarellenes óriásplakátokat a főutak mentén 

Kárpátalja több járásában - közölte Hennagyij Moszkal kárpátaljai kormányzó vasárnap 

hivatalos honlapján.  A megyevezető a Moskal.in.ua című szájtján közzétett bejegyzésében azt 

írta, fény derült a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) vezetőinek fotóival 

illusztrált provokatív magyarellenes óriásplakátok ügyének részleteire, azokat október 20-ra 

virradóra ragasztottak ki Kárpátalja négy járásában. Hozzátette: az óriásplakátok nyomdai 

makettjét az egyik munkácsi reklámügynökség készítette, amelynek Renata M., 31 éves 

munkácsi lakos a tulajdonosa. De mivel a cégvezető félt attól, hogy a provokatív terméket 

Munkácson nyomtassa, egy ungvári nyomdában rendelte meg az óriásplakátok elkészítését - 

írta. 

 

Megbuktatnák a „bűnöző Dragnea bábkormányát” : benyújtották a 
bizalmatlansági indítványt az ellenzéki pártok 
2018. december 14. – MTI, Kronika.ro, maszol.ro 

Bizalmatlansági indítványt terjesztett a román parlament elé pénteken a jobbközép ellenzék 

163 törvényhozója, a „bűnöző Dragnea (szociáldemokrata pártelnök) bábkormányának” 

távozását sürgetve. A beadvány aláírói Románia szégyenének nevezik Viorica Dăncilă 

szociálliberális kormányát. Azt állítják: a kabinet által a Liviu Dragnea PSD-elnök vezette 

„bűnszövetkezet” tönkreteszi a jogállamiságot, kifosztja az országot és csődbe sodorja a 

gazdaságot.A bizalmatlansági indítványt a Nemzeti Liberális Párt (PNL), a Népi Mozgalom 

Pártja (PMP) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) egy-egy képviselője iktatta 

pénteken. 
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Az RMDSZ is helyet kaphat az új kormányban – az ellenzék a bizalmatlansági 
indítvány megszavazására buzdítja a szövetséget 
2018. december 14. – MTI, Kronika.ro, maszol.ro, transindex.ro 

A Nemzeti Liberális Pártnak (PNL) van kormányprogramja, kidolgozott egy költségvetés-

tervezetet 2019-re, nyitott a tárgyalásra, és tiszteletben tartja az európai értékeket, az 

RMDSZ-nek tehát már nincs mentsége arra, hogy ne szavazza meg a bizalmatlansági 

indítványt – véli Florin Cîţu liberális szenátor. Az Agerpres beszámolója szerint a PNL-s 

törvényhozó pénteken azt mondta, amennyiben a parlament elfogadja a bizalmatlansági 

indítványt, és a Viorica Dăncilă vezette kormány megbukik,a következő kabinetben RMDSZ-

es miniszterek is helyet kaphatnak. 

 

Szakértői háttérre lenne szüksége az oktatásnak – hasznos a nagyváradi 
pedagógus-továbbképző, de oktatásfejlesztés is kellene 
2018. december 14. – Kronika.ro 

Számos pozitív hozadéka van annak, hogy magyar pedagógus-továbbképző központ létesült 

novemberben Nagyváradon, hiszen szakmai fejlődési lehetőséget biztosít a tanároknak, 

tanítóknak, akik anyanyelvükön vehetnek részt szakmai továbbképzőkön. A lap által 

megkérdezett szakemberek üdvözölték az intézet létrehozását, másrészt úgy vélik: ezzel 

párhuzamosan oktatásfejlesztéssel – tantervfejlesztéssel, értékeléssel, országos 

monitorozásokkal, a kimeneti vizsgák előkészítésével, szervezésével – foglalkozó intézményre 

is szüksége lenne a romániai magyar oktatásnak. 

 

Csodasarok-díjak, amit nem maguknak, hanem az osztályközösségeknek 
nyertek a diákok 
2018. december 14. – szekelyhon.ro 

Csodasarok-díjakat adtak át péntek délelőtt Marosvásárhelyen a Bernády György Általános 

Iskola és a Művészeti Gimnázium két-két elemi osztályában, ahol Magyarország Csíkszeredai 

Főkonzulátusa részéről Farkas Balázs első beosztott konzul adta át a nyereményekkel járó 

okleveleket. Farkas Balázs valamennyiüknek gratulált, majd elmondta, hogya 

Magyarországon meghirdetett verseny sikeres résztvevői nem maguknak, hanem az 

osztályközösségnek nyerték a díjat, az értékes nyereményt, amely könyveket és 

társasjátékokat tartalmaz. 

 

Az SZNT cáfolja az autonómia-statútumot elutasító érveket 
2018. december 14. – maszol.ro 

Az államfőnek küldték el a törvényhozói tanács autonómia-törvénytervezetre vonatkozó 

valótlan megállapításainak cáfolatát, közölte Kulcsár-Terza József. A háromszéki parlamenti 

képviselő Klaus Johannis államfőnek küldte el a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) cáfolatát a 

törvényhozási tanács autonómiastatútumot visszautasító véleményezésére. A többoldalas 

dokumentum rámutat a tévedésekre és kéri az államelnököt, tegyen meg mindent, hogy 
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ezeket korrigálják. Kulcsár-Terza József egy éve nyújtotta be az autonómiastatútumot a 

parlamentbe, azt viszont a szakbizottságokban és a plénumban is elutasítottak a 

törvényhozási tanács által megfogalmazott érvek alapján. 

 

Tőkés a román–magyar kerekasztal-beszélgetésen: a temesvári népfelkelés a 
hit felkelése is volt 
2018. december 15. – Kronika.ro 

Tőkés László szerint a Ceaușescu-diktatúrát megdöntő 1989-es temesvári népfelkelés a hit 

felkelése is volt. Az egykori temesvári lelkész a romániai népfelkelés kirobbanásának 29. 

évfordulóján beszélt erről szombaton a temesvári Új Ezredév református központban 

szervezett román–magyar kerekasztal-beszélgetésen. Felidézte: 29 évvel ezelőtt a református 

templomba hetente 600-700 ember zsúfolódott be a vasárnapi istentiszteletekre, és a 

reformátusokhoz elsőként a közeli román baptista gyülekezet hívei csatlakoztak.A diktatúra 

bukása utáni tüntetéseken pedig gyakran skandálták azt, hogy „van isten”. 

 

Vincze Lóránt FUEN-elnök: át kell értékelni az EP-képviselők szerepét 
2018. december 15. – maszol.ro 

Át kell értékelni az EP-képviselők szerepét: ki kell törni és innovatívabbnak kell lenni, 

kapcsolatot teremteni a Bizottsággal, Tanáccsal, fővárosokkal – nyilatkozta a Maszolnak 

Vincze Lóránt. A FUEN elnökét az európai parlamenti választásokon indulása mellett többek 

között a Minority SafePackről, az ENSZ kisebbségügyi megbízottjának erdélyi körútjáról 

kérdezte a maszol.ro. 

 

Oltean Csongor: a fiatalok és a nők helye ott van az EP-jelöltlistán 
2018. december 15. – maszol.ro 

A fiatalok és a nők tudnak új szemléletet vinni az RMDSZ életébe – jelentette ki Oltean 

Csongor, a Magyar Ifjúsági Értekezlet elnöke az EP-választásokról beszélve az RMDSZ 

Nőszervezetének VI. Országos Küldöttgyűlésén. Oltean Csongor kifejtette: annak érdekében, 

hogy a nők közéleti szerepet vállaljanak, a Nőszervezettel közösen dolgozott a MIÉRT: 

„képzéseket szerveztünk fiatal nőknek, amelyek az önbizalomerősítésről, a vezetői készségek 

fejlesztéséről és motiváció erősítéséről szólnak”. 

 

Félretájékoztatással vádolja az MPP elnöke Borboly Csabát 
2018. december 15. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Valótlanság, hogy minden Hargita megyei település részesült abból az ÁFA-visszaosztásból, 

amelyről Hargita Megye Tanácsának képviselő-testülete december 12-i ülésén, 

Székelyudvarhelyen döntött – jelentette ki Mezei János, a Magyar Polgári Párt elnöke, 

Hargita megyei tanácsos. A megyei tanács sajtószolgálata által kiküldött közlemény így 

fogalmaz: „a polgármesterek igénye alapján történt elosztásból a megye minden 

önkormányzata részesült támogatásban.” Az MPP állítása szerint több Hargita megyei 
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önkormányzat, köztük Székelyudvarhely, Tusnádfürdő, Szentegyháza, Csíkcsicsó, 

Kápolnásfalu, Gyergyóujfalu semmit nem kapott ebből a visszaosztásból.  

 

Kelemen Hunor: Az RMDSZ nem tudja támogatni a 2019-es állami költségvetést 
2018. december 15. – transindex.ro 

Az RMDSZ nem tudja mai formájában támogatni a 2019-es állami költségvetést. Bár a 

tervezetet még nem nyújtották be a parlamentbe, amit ebből ismerünk – például a 

pénzügyminiszter javaslatát, hogy a személyi jövedelemadó visszaosztásából a megyei 

önkormányzatokat kihagyják; hogy sok település kevesebb pénzt kapjon, mint a 2018-as 

költségvetésből vagy azelőtt –, nem elfogadható – hangsúlyozta Szatmárnémetiben Kelemen 

Hunor.  

 

Ünnepi bölcsőátvétel Gyergyószéken 
2018. december 16. – szekelyhon.ro 

Várandós édesanya, testvérük születését váró gyerekek és nagytata is ott volt a vándorbölcsőt 

átvevők sorában vasárnap délben a Szent Miklós templomban. Gyergyószentmiklóson kívül 

jutott Remetére, Szárhegyre és Újfaluba is a hét bölcsőből, melyek Sepsiszéki Nagy Balázs 

kezdeményezésére, adományozók jóvoltából készülnek el. 

 

Meglepő, de nem mulatságos: sem a Híd, sem az MKP nincs benn a 
parlamentben 
2018. december 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma 

Ha a parlamenti választásokat novemberben tartották volna, a Smer-SD nyert volna a 

szavazatok 25%-át zsebelve be. A második helyen az SaS végzett volna 14,5%-kal, a 

harmadikon pedig az OĽaNO 10%-kal. A parlamentbe nem jutott volna be a Most-Híd, a 

Median SK ügynökség által kidolgozott választási modell szerint Bugár Béla pártja csupán 

4,5%-ot szerzett volna. A SNS a szavazatok 9%-át szerezte volna meg, ez a negyedik helyre lett 

volna elég. A felmérés eredménye szerint a parlamentbe még három párt, illetve mozgalom 

jutott volna: a Sme rodina, az ĽSNS (mindkettő 8%) és a KDH (5%). Nem ugrotta volna meg 

a parlamenti küszöböt a Most-Híd (4,5%), az MKP (4%), a Spolu - občianska demokracia és a 

Progresívne Slovensko (mindkettő 3,5%) sem. A többi pártra a megkérdezettek 2,5%-a 

szavazott volna. 

 

Nagy Péter: a somorjai Csemadok-alapszervezet az elnökségem után is 
működni fog 
2018. december 14. – Felvidék Ma 

Idén is lesz adventi hangverseny Somorján, hiszen a Csemadok helyi szervezetének egyik 

csoportja, a Híd Vegyes Kar, valamint a Harmonia Classica kamarazenekar december 15-én 

ad koncertet a somorjai Nagyboldogasszony-plébániatemplomban, 17 órai kezdettel. Az 
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eseményről a Csemadok Somorjai Alapszervezetének volt elnökét, elnökségi tagját, valamint 

a Híd Vegyes Kar énekesét és titkárát, Nagy Pétert kérdezték. 

 

A magyar közösség jövőjének biztosításához változtatni kell Szlovákia 
nemzetállami berendezkedésén 
2018. december 15. – Ma7.sk 

Fiala-Butora János kisebbségi jogi szakértő a szlovákiai magyarok helyzetéről beszélt az 

Eötvös Csoport „Nemzetpolitika - Magyarok határon innen és túl" című rendezvényének 

vitaestjén Budapesten. A jogász szerint a Szlovákiában uralkodó „status quo” állapot, és az 

érvényben lévő diszkriminatív törvények kihatással vannak a magyarság számának 

folyamatos csökkenésére. Fiala-Butora János elsőként a Szlovákiára jellemző „táblaháború” 

újabb esetét elevenítette fel, amelyre az elmúlt hetekben került sor. Ismeretlen aktivisták 

magyarul is kiírták a csallóközi Bacsfánál található irányjelző táblára a „Pozsony, Somorja” 

feliratot. Másnap Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök elítélte, provokációnak és 

gyűlöletkeltésnek nevezte az akciót, majd utasította, hogy a magyar feliratokat azonnal 

távolítsák el. Ugyanekkor két magyarok által lakott község helységnévtábláit (Szenc, 

Magyarbél) vandálok rongálták meg, ez azonban már a szlovák fél figyelmét nem keltette fel. 

Szlovákiában tehát szelektíven működik a politikusok érzékenysége az efféle ügyek kapcsán. 

 

Jogi és politikai értelemben évente szlovákiai magyarok tucatjai vesznek el 
2018. december 15. – Ma7.sk 

A szlovák jogszabályozás miatt meglehetősen bonyolult az újszülöttek szlovák–magyar kettős 

állampolgárságának a rendezése. A gyermekük szlovák anyakönyveztetését intéző szülőknek 

ugyanis egy olyan, szlovák állampolgárságot választó nyilatkozatot kell tenniük, amire nincs 

közvetlen utalás a szlovák állampolgársági törvényben sem. A helyzet értelmezésére Lancz 

Attila jogászt kérték. 

 

A Most-Híd újra összeállna a Smer SD-vel és az SNS-szel - jelentette ki Gál Gábor 
2018. december 15. – Ma7.sk 

A Most-Híd nagy valószínűséggel újra belépne a jelenlegi koalícióba, erősítette meg Gál 

Gábor (Most-Híd) igazságügyi miniszter a SITA hírügynökségnek. „Úgy gondolom, hogy újra 

belemennénk. Ha megnézzük a miérteket, akkor például a választási preferenciáink 

alapvetően egyformák, miközben elmondható, hogy több politikailag ismert személy is 

távozott tőlünk, mint Simon Zsolt, vagy Lucia Žitňanská” – mondta el Gál Gábor. A miniszter 

szerint a jelenlegi koalíciónak is vannak gondjai, de működik. 

 

Fehér Csaba a nagyszarvai szlovák kisebbség legfőbb támaszáról... 
2018. december 15. – bumm.sk 

Törvénymódosítás kérdőjelekkel és tanulságokkal" – ezzel a címmel tette közzé véleményét 

Fehér Csaba, a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség elnöke az oktatásügyi 

államigazgatásról- és az iskolai önkormányzatokról szóló törvény módosításáról. Annak 
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prezentálását, hogy ki a legszlovákabb szlovák, a politikai hatalom megszerzése, vagy éppen 

megerősítése szempontjából mindig lényeges, és főleg hatékony „mutatványnak”, eszköznek 

tartotta a szlovák politikai elit. Sokszor láthattuk, látjuk és fogjuk látni, ahogy a szlovák 

politikai paletta minden szereplője, a szlovák választók nagy tömege részéről mutatkozó 

igénynek, de a legtöbb esetben saját politikai ideájának is megfelelve, politikai tőkekovácsolás 

céljával versenyfutásba kezd egymással azért, hogy bebizonyítsa mindenek feletti 

szlovákságát, nemzeti elkötelezettségét. 

 

Pro Civis: Az asszimiláció visszafordítható 
2018. december 15. – Körkép 

A helyi Csemadok meghívására ˮNyelvi jogok a hétköznapok tükrébenˮ címmel tartott 

előadást Kállay András, a Pro Civis Polgári Társulás munkatársa december 14-én Farnadon. A 

Magyarbélen és Szencen festékszóróval megrongált magyar helységnévtáblák, illetve a 

szlovák kormányfő által provokatívnak minősített kétnyelvű útjelző táblák korában még 

inkább aktuális a kisebbségi jogok érvényesítésének az igénye. Az előadás során részletes 

bemutatásra került a (cseh)szlovákiai magyar kisebbség jogi helyzete az első Csehszlovák 

Köztársaságtól napjainkig. Már az 1920-as alkotmány is rögzített bizonyos kisebbségi jogokat 

nemzetiségei számára, de ezeket pontosan nem határozta meg. E jogokat a húszas évek 

folyamán rendeletekkel szabályozták, azonban nem kollektív, hanem csupán egyéni jogként. 

A második világháborút követő három év volt a legsötétebb korszak e tekintetben, hisz ekkor 

alapvető állampolgári jogaiktól, illetve állampolgárságuktól fosztották meg a felvidéki 

magyarokat. A következmények ismertek: deportálás, lakosságcsere, reszlovakizáció. 

 

A lévai kötődésű fiatal tehetségek bemutatkozása 
2018. december 16. – Ma7.sk 

2018. december 15-én a Csemadok lévai alapszervezetének jóvoltából mutatkozhattak be a 

helyi fiatal tehetségek. A lévai zsinagóga impozáns épületében megrendezett műsorfolyam 

keretén belül tizennyolc gyermek és ifjú lépett színpadra. „Ez a mai délután a jövőnkről is 

szól, ugyanis műsorunkban megmutatjuk azokat a fiatalokat, akik az utóbbi időben a 

látóterünkbe kerültek, és szerintünk olyan tehetséggel rendelkeznek, amely megalapoz egy 

önálló bemutatkozást” – mondta el a konferáló, Sándor Ágnes. Elsőként a lévai Eszterlánc 

óvoda két növendéke adott elő részleteket Antoine de Saint-Exupéry A kis herceg című 

meseregényéből. 

 

Örvendezzünk! 
2018. december 16. – Ma7.sk 

A füleki karácsonyváró programok sorában a harmadik, s egyben a legrégibb hagyománnyal 

rendelkező rendezvény a december 15-én megvalósult Örvendezzünk, mely idén is nagy 

tömeget vonzott a Füleki Gimnázium falai közé. A Csemadok Füleki Alapszervezetének 

karácsonyváró műsora tizenhatodik alkalommal valósult meg. A helyi Csemadok minden 

évben próbálja megújítani ünnepváró rendezvényét, melynek célja, hogy a városban működő 
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polgári társulásokat összefogva, gyermekprogramokkal, játszóházzal, táncházzal és egyéb 

programokkal kedveskedjenek a gyerekeknek advent táján. 

 

A vállalkozói szféra megtartja a közösséget 
2018. december 14. – Magyar Szó 

A magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának hagyományos, a Design 

Terminal szakembereivel karöltve megvalósított Kárpát-medencei őszi körútjának keretében, 

a Vajdasági Fiatal Vállalkozók Egyesületének és a Prosperitati Alapítvány szervezésében 

vállalkozásfejlesztő és segítő napot tartottak tegnap Szabadkán vajdasági magyar vállalkozók 

számára. A rendezvényen a Magyar Kormány támogatásával és a Prosperitati Alapítvány 

közvetítésével megvalósított hároméves gazdaságfejlesztési ciklus eddigi eredményeit is 

értékelték, ugyanúgy, mint a Külhoni Magyar Családok Éve program eredményeit. 

  

Vajdasági továbbtanulási lehetőségek az Edu-Expo 2018-on 
2018. december 14. – Pannon RTV 

Vajdaság minden magyar tannyelven is oktató felsőoktatási intézménye megjelent az Edu-

Expo 2018 című rendezvényen a szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karon. Az 

érdeklődő végzős középiskolások kedvükre válogathattak a szakok közül és 

megismerkedhettek az ösztöndíj lehetőségekkel is. 

  

Átadták a Vajdasági Művészeti Intézet évi díjait 
2018. december 16. – Magyar Szó 

Pénteken este a Tartományi Képviselőház aulájában Dragana Milošević, a művelődési, 

tájékoztatási és a vallási közösségekkel való kapcsolattartásért felelős titkár, Smiljana Vlajić, a 

Vajdasági Művelődési Intézet igazgatója a Szerb Ortodox Egyház méltóságai és más rangos 

vendég jelenlétében ünnepélyesen átnyújtotta az újvidéki székhelyű Vajdasági Művelődési 

Intézet évi díjait az arra érdemesülteknek. 

  

Ízelítő a csángó hagyományokból 
2018. december 16. -  Pannon RTV 

A magyarság legkeletibb és talán legelszigeteltebb közössége a moldvai csángóké. A sok 

szempontból elszigetelt közösség kultúráját most a Délvidéken élők is testközelből 

ismerhették meg. A Forrófalvi Hagyományőrző Csoport a Bethlen Gábor Alap, valamint 

Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával Vajdaságban is több 

helyszínen lépett fel. 

 

Ádventi lelki napot tartottak Kelebián, a Márton Áron Közösségi Házban 
2018. december 15. – Pannon RTV 
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A Vajdasági Pax Romana alapítása óta, 25 éve szervez lelki programot karácsony előtt. Az idei 

vendége Kozma Imre atya, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alapító elnöke volt. Három 

előadást tartott. 

 

Az anyanyelvű oktatás problémáit és fejlesztési terveit vitatta meg a KMPSZ 
XXVII. Közgyűlése Beregszászon 
2018. december 15. – MTI, Webrádió  

A magyar anyanyelvű oktatás jelenlegi problémáit és jövőbeni fejlesztésének terveit vitatták 

meg a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség (KMPSZ) XXVII. Közgyűlésének küldöttei 

szombaton Beregszászon. Orosz Ildikó, a KMPSZ elnöke hangsúlyozta: az idei év is a 2017 

szeptemberében elfogadott új ukrán oktatási törvény diszkriminatív 7. nyelvi cikkének 

módosítása érdekében folytatott küzdelem jegyében telt. Ez teljesen érthető - tette hozzá -, 

hiszen a kisebbségek anyanyelvhasználati jogát megszüntető törvény elfogadása precedenst 

jelent, mert megszakadt az a természetes folyamat és állapot, hogy Kárpátalján a 

nemzetállamok kialakítása óta természetes jog volt az anyanyelven történő tanulás jogának 

biztosítása a kisebbségek számára. A KMPSZ elnöke sajnálatosnak nevezte, hogy az ukrán 

közoktatási hatóságok a konstruktív párbeszéd helyett lekezelően viszonyulnak a kárpátaljai 

magyarság képviselőihez az oktatás problémáiról folytatott tárgyalásokon.  

 

Kárpátalja megyei tanács: az ukrán állam őrizze meg a nemzetiségek közötti 
egyetértést és békét 
2018. december 14. – MTI, Lokál, karpatalja.ma  

A kárpátaljai nemzetiségek közötti egyetértés és béke megőrzését kérő beadvánnyal fordult 

Petro Porosenko ukrán elnökhöz, Ukrajna kormányához és külügyminisztériumához a 

Kárpátalja megyei tanács (közgyűlés) - adta hírül hivatalos honlapján pénteken a 

képviselőtestület. A közlemény szerint a megyei tanács csütörtökön az ukrán állam 

vezetésének címzett beadványt fogadott el, amelyben arra hívta fel a figyelmet, hogy az állam 

egyik legfontosabb feladata a nemzetiségek közötti viszony szabályozása a polgári társadalom 

kialakítása és Ukrajna európai integrációs törekvései közepette. A tanács egyebek mellett 

emlékeztetett arra, hogy Kárpátalja soknemzetiségű lakosságának jelentős részét a magyar 

közösség teszi ki. "A magyarok, akik évszázadok óta élnek itt, mindig békeszeretetükkel, 

toleranciájukkal és szorgalmukkal tűntek ki. Azonban az utóbbi időben aggodalommal 

figyeljük a nemzetiségi kérdés spekulatív kezelését és az ukrán-magyar államközi kapcsolatok 

megromlását, amit csak felerősítenek az egyes radikális beállítottságú politikusok és 

médiumok munkatársai által tett meggondolatlan nyilatkozatok" - áll a beadványban. 

 

Módszertani szeminárium a Tanítók Házában Beregszászban 
2018. december 15. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Pedagógus-továbbképző Intézet Beregszászi Tagozata december 14-én tartotta 

megyei gyakorlati szemináriumát (tréningjét). A rendezvény témájául a Hagyományőrzés és 
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megújulás az iskola kulturális életében: „Karácsonyi hagyományok projekt az iskolában” 

tematikát választották. A rendezvényen a kárpátaljai magyar tannyelvű iskolák 

igazgatóhelyettesei és szervező pedagógusai vettek részt.  

 

Megjelent a Kárpátalja TOP-100 magazin 2018-as száma 
2018. december 15. – karpatalja.ma 

A Vasárnapi Kárpátaljai Hírek (Неділя Закарпатські новини) c. újság gondozásában 

megjelent a Kárpátalja TOP-100 magazin 2018-as száma, amely a megye legbefolyásosabb 

embereit vonultatja fel. A különböző tematikájú listákon – politika, hatalom, önkormányzat, 

üzleti élet, márkanév, vallás stb. – gyakorta találkozunk magyar nevekkel is, ami a kárpátaljai 

magyar közösség befolyásáról, fontosságáról tanúskodik. 

 

A KMAT közgyűlése Beregszászban 
2018. december 15. – karpatalja.ma 

Megtartották a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács (KMAT) harmadik éves közgyűlését a 

Rákóczi-főiskolán december 14-én. Az eseményt Spenik Ottó, a Magyar Tudományos 

Akadémia külső tagja, az Ukrán Tudományos Akadémia tagja, a KMAT elnöke nyitotta meg. 

Ezt követően Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora 

köszöntötte a jelenlévőket, majd Kocsis Károly akadémikus, az MTA Magyar Tudományosság 

Külföldön Elnöki Bizottság elnöke szólt a hallgatósághoz. Beszédében hangsúlyozta, 

mennyire jó az ukrán–magyar tudósok közti kapcsolat.  

 

20 éves Dobronak Község 
2018. december 15. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dobronak Község 1998. december 13. alakult meg. A község létrejöttének 20 éves jubileuma 

alkalmából szerveztek tegnap este ünnepséget a dobronaki kultúrotthonban. A meghívott 

vendégeket és a polgárokat Marjan Kardinar polgármester és Varga Edit, a községi magyar 

önkormányzat elnöke köszöntötte. Ünnepi beszédet a dobronaki születésű Cár Jenő 

színművész mondott. Kovács Katalin, egykori iskolaigazgatót, Áder János Magyarország 

elnöke Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette. A kitüntetést dr. Földes Gyula 

lendvai főkonzul adta át. A kultúrműsort a Dobronaki Kétnyelvű Általános Iskola tanulói 

dallal, verssel és zenével, valamint a Dobronaki Nótázók tették hangulatosabbá. 

  

Megalakult Lendva Község Tanácsa 
2018. december 15. – Muravidéki Magyar Rádió 

Tegnap délután tartotta alakuló ülését az új Lendvai Községi Tanács, amelynek 19 tagja van. 

Az önkormányzati választáson induló 15 listából 10 lista 16 jelöltje jutott be a község 

legfelsőbb szervébe. Rajtuk kívül két magyar nemzetiségű külön státusú tagja van a 

tanácsnak: Požonec Robert és Horváth Ferenc, a roma közösséget pedig Horvat Nataša 

képviseli. Az alakuló ülésen megerősítették az új polgármester, Magyar János mandátumát is. 
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http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megjelent-a-karpatalja-top-100-magazin-2018-as-szama/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-kmat-kozgyulese-beregszaszban/
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174582836
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174582835
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Soproni kórus szerepel a Pázmáneumban 
2018. december 14. – volksgruppen.orf.at 

Kóruskoncerttel folytatódik december 15-én az adventi programok sora a bécsi Collegium 

Pázmáneumban. A Collegium Hungaricum szervezésében, a szentmisét követően a soproni 

Kórus Spontánusz vegyeskar ad ünnepi műsort, magyar és külföldi szerzők műveiből. 

 

 
Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2018. december 14. – Kossuth Rádió 

 

A terrorizmus vádjával elítélt Beke István és Szőcs Zoltán családtagjai is részt vettek ma azon 

a konferencián, amelyet a Kisebbségi Jogvédő Intézet rendezett Budapesten.  „Igazságot Beke 

Istvánnak és Szőcs Zoltánnak! Példátlan koncepciós per Romániában” c. rendezvényen Szili 

Katalin miniszterelnöki megbízott köszöntötte a résztvevőket, és többek között előadást 

tartott Pálczél Károly az Országgyűlés Nemzeti Összetartozás Bizottság elnöke is.  Ternovácz 

Fanni összeállításában elsőként Beke Csillát, Beke István feleségét halljuk. 

 

Kiállt a kárpátaljai magyarok mellett a Kárpátaljai Megyei Tanács. Csütörtöki ülésükön 

megszavazták azt a beadványt, melyben a helyi magyarok jogainak tiszteletben tartását és 

biztosítását kérik az ország vezetésétől és a hatóságoktól.  A megyei tanácsban jelentős 

többségben vannak az ukrán képviselők, így a sikeres szavazással az ukrán lakosság állt most 

ki a magyarok mellett, dacára az országosan tapasztalható magyarellenes hangulatnak, 

hangsúlyozta Barta József, a KMKSZ és a Kárpátaljai Megyei Tanács alelnöke. Iváncsik Attila 

kérdezte a részletekről.  

 

A Keleti-partnerség program keretében idén 12 kárpátaljai intézmény újult meg 240 millió 

forint értékben - mondta Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

elnöke, az ukrán parlament képviselője a felújított Homoki Magyar Iskola épületének 

átadásánál, ahol Iváncsik Attila összeállítása készült.  

 

D
ia

sz
p

ó
ra

 

https://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2953516/
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-14_18-02-00&enddate=2018-12-14_18-40-00&ch=mr1
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A vállalkozásfejlesztések során felmerülő kérdésből állított össze egy mentorprogramot a 

Miniszterelnökség Nemzetpolitikai államtitkársága. A szakmai előadásokat csütörtökön 

Szabadkán mintegy 70 résztvevő hallgatta, amelyen megjelent Potápi Árpád János 

nemzetpolitikáért felelős államtitkár is. Németh Ernő beszámolójában elsőként az egyik 

vállalkozót, a temerini Kökény Imrét halljuk.  

 

A székelyföldi magyar feliratok elleni hadjárat a jogszabályok rosszakaratú értelmezése - véli 

a romániai Országos Diszkriminációelleni Tanács elnöke. Asztalos Csabát a csíkszeredai 

kétnyelvű táblaügy kapcsán hívta fel telefonon Oláh-Gál Elvira, miután a városi 

önkormányzat a bíróságon kérte az ellene kirótt bírság eltörlését. 

 

Hatodik Kolozsvári Tehetségnapját tartotta meg nemrég a Nyilas Misi Tehetségtámogató 

Egyesület.  Az ismerkedésre, kapcsolatépítésre, tapasztalatcserére lehetőséget adó eseményen 

az ösztöndíjas diákok, támogatók és pártfogoltjaik találkozhattak. A kolozsvári rendezvényen 

készült  Szilágyi Szabolcs összeállítása 

 

A felvidéki betléri kastély nagy vonzerő a magyar turistáknak. Kiállításaik többé, kevésbe 

hűen tükrözik a magyar arisztokrácia egykori életét. A kastélymúzeum legújabb időszaki 

tárlata először mutat be több, mint 90 tárgyból álló, 20. századi Andrássy családi hagyatékon 

keresztül a család egyik ágának 1945 utáni szomorú történetét. Palcsó Zsóka ajánlja 

figyelmünkbe a kiállítást.  

 

Határok nélkül 

2018. december 15. – Kossuth Rádió 

 

A mai napon ismét átadták a Magyar Örökség díjakat. Újabb hét név került be a Magyar 

Szellem Láthatatlan Múzeumába. 

Veres Kovács Attila, Várad-olaszi református lelkipásztora nemcsak Nagyvárad egyházi és 

kulturális életében játszott fontos szerepet. A 90-es évek legelején a Királyhágó-melléki 

Református Egyházkerület újraépítésének egyik fő mozgatója volt.  

Elválaszthatatlan nevétől - többek között - a Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi 

Központ felépítése. Püspök-helyettesként  a külügyi osztályt vezette, gyümölcsöző 

kapcsolatokat épített ki egyháza és gyülekezete számára. 

Szolgálata túlterjedt az egyházi kereteken: a magyar kulturális élet újjászervezésében, 

fellendítésében és éltetésében teljesedett ki. A Magyar Örökség és Európa Egyesület 

elnökeként – haláláig - negyedévente részt vett annak eldöntésében, hogy mely újabb hét 

érték kerüljön be a "magyarság láthatatlan múzeumába. Ionescu Nikolett archívumából 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-15_18-02-00&enddate=2018-12-15_18-40-00&ch=mr1
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idézzük fel a számára oly fontos Lorántffy Zsuzsanna Református Egyházi Központ 

megnyitóján mondott gondolatait. 

 

Matl Péter monumentalista képzőművész, köztéri szobrokat, díszkutakat, egyházi oltárokat és 

szobrokat alkot, de festészettel is foglalkozik. Nevéhez fűződik a Honfoglalási emlékmű a 

Vereckei hágón, amelyet megalkotott, majd fáradhatatlanul újból és újból helyreállít a vandál 

pusztításokat követően. Matl Péter művei megtalálhatók Ukrajnában, Magyarországon, 

Ausztriában, Csehországban, Svédországban, Franciaországban, Japánban, Németországban, 

még az Egyesült Államokban is. 

 

Jelentős esztendő volt az idei a délvidéki Tanyaszínház életében. Idén volt 40 esztendeje, 

hogy első alkalommal léptek a vajdasági tanyák közönsége elé. Tizenöt év után vége elkészült 

székházuk Kavillón, s az idei év megkoronázásaként megkapták a Magyar Örökség díjat. 

Magyar Attilát, a Tanyaszínház elnökét Németh Ernő érte utol telefonon. 

          

Takács András néptánckutató és koreográfus, vagy ahogyan szűkebb pátriájában nevezik: a 

néptáncfejedelem hét évtizedes pályafutása érdemelte ki a Magyar Örökség díjat. Haják 

Szabó Mária beszélgetett vele. 

 

Herczku Ágnes Hozomány című legújabb népzenei albuma egy sorozatnak szánt kiadvány 

„első fecskéje”, amelyet azzal a szándékkal indított útjára, hogy a bő tizenöt év alatt tett 

gyűjtőútjain felhalmozott szebbnél szebb dalokat közkinccsé tegye. Az Emlékül című előadás 

ennek az albumnak a zenei anyagát mutatja be azokkal a visai (Erdély, Mezőség) 

asszonyokkal, akik a lemezen is hallhatók két koncert keretében december 19-én és 20-án a 

Hagyományok Háza színháztermében. 

 

Határok nélkül 

2018. december 16. – Kossuth Rádió 

 

216 évvel ezelőtt 1802.december 15-én született a nagy erdélyi tudós matematikus, Bolyai 

János. Tiszteletére ebben az évben is megrendezték a nevét viselő emlékversenyt, ahol erdélyi 

felsőtagozatosok mérik össze tudásukat.  A 6 a köbön nem az én fejemből pattant ki, Oláh-Gál 

Elvira ajánlotta figyelmünkbe így az összeállítását, amelyben – ahogy hallani fogjuk  12-14 

éves gyerekek mesélnek arról, miért szép ez a sokak számára olyan nehéz matematika.  

- Egy jó tanárral játék a matematika. De hol terem a jó tanár? Mennyire követi a 

tanárképzés a kor igényeit?  

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-12-16_18-02-00&enddate=2018-12-16_18-40-00&ch=mr1
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Tanítani vagy tanulni? Kisiskolában vagy nagyban? Válaszúthoz érkezett a felvidéki 

magyarság, el kell döntenie, milyen legyen az iskolahálózata – figyelmeztet Albert Sándor 

oktatási szakértő, aki fél évszázadot töltött katedrán. Haják Szabó Mária kérdezte. 

 

A múlt héten többször is beszámoltunk az ENSZ kisebbségügyi különmegbízottja erdélyi 

látogatásáról. Civil szervezetek mellett pártok, történelmi egyházak képviselői tájékoztatták a 

kisebbségi jogok – ezen belül pedig elsősorban az anyanyelvű oktatás és az egyházi ingatlanok 

– helyzetéről. A látogatás hátteréről Lehőcz László a különmegbízottat meghívó Bodó Barnát, 

a Magyar Civil Szervezetek Erdélyi Szövetségének elnökét kérdezte. 

 

Újvidék, Kabol, Bezdán, Szabadka, Zenta, Mozsor, Gombos, Bajmok, Temerin, Martonos, 

Magyarkanizsa, Adorján, olyan települések, amelyek 1944-1945-ös magyar-ellenes 

atrocitások áldozatairól monográfia készült.  Most újabb könyv jelent meg erről az időszakról 

Mohol 1944-45 címmel.  Molnár Tiborral, a zentai történelmi levéltár főlevéltárosával, a téma 

kutatójával Ternovácz István beszélgetett. 

 

Öt kontinens 

2018. december 15. – Duna World 

  

Az Argentína őserdeiben, félreeső tartományaiban élőkről vajmi keveset tudunk. Hogy 

közöttük szép számmal magyarok is vannak, arról Zsonda Márktól hallottunk az elmúlt 

években.  

A Strasbourgi Kultúregyesület szervezésében rendhagyó módon várták a Mikulást a magyar 

gyerekek Franciaország keleti határán.  

Volt időszak, amikor összetartozást; volt, amikor kiállást; és volt, amikor ellenállást jelentett 

a hetvenéves múlttal rendelkező milánói magyar szentmise.  

A magyar diaszpóra felkarolását célzó Kőrösi Csoma Sándor Programnak köszönhetően a 

kiutazók számra évről évre nő, új országokat vonnak be, hiszen egyre több szervezet kéri a 

segítségüket. Idén 23 országban 150 ösztöndíjas dolgozik.  

Lajtai György fotográfus és operatőr számos kanadai dokumentumfilmben dolgozott már. 

2016-ban megkapta az Emmy-díjat. Idén is jelölt. Felesége, Eszterhai Katalin, 

dokumentumfilmjei mellett magyar nyelven írja könyveit.  

Miközben a nyugati emigrációba került honfitársaink többsége a magyar közösségekben óvta 

a magyar gyökereket, az Észak-olaszországi magyarok a határok megnyitása után másfajta 

úton indultak el. 

https://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2018-12-15-i-adas/
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Térkép 

2018. december 15. – Duna TV 

 

Ilyenkor advent idején még inkább szeretünk adni és jót cselekedni. Ahogy azt a következő 

riportban is hallani fogják, nem feltétlenül a kézzel fogható dolgok jelentenek segítséget, 

hanem a mosolyunk, a szeretetünk, vagy egyszerűen a jelenlétünk. Szatmárban a magára 

maradt, beteg idős emberek támogatására több egyházi és civil szervezet is alakult, amelyek 

tevékenysége sokszor életmentő. Egyik példaképük Szent Erzsébet, aki élete 24 éve alatt 

számos jót tett az emberekkel. Szatmárnémetiben minden évben úgy fejezik ki tiszteletüket az 

Árpád-házi szent iránt, hogy rózsát helyeznek el szobránál és ételt osztanak a rászorulóknak. 

  

A hagyományok tiszteletét, az ezeken alapuló megújulás szándékát mutatja be a Debreceni 

Értéktár Nagyváradon látható kiállítása. A Magyar Polgári Egyesület és az agrárminisztérium 

támogatásával létrejött vándorkiállításon mintegy 70 magyar hungarikumot – láthatnak az 

érdeklődők - a többi között a Zsolnay kerámiát, a makói hagymát, a lovasíjászatot. A 

december végéig tartó különleges kiállítást Nagy József Barna ajánlja figyelmükbe. 

 

Az ünnepek közeledtével megnövekedett a forgalom a nagyberegi tájházban. Leginkább az 

iskolás csoportoknak köszönhetően, hiszen ilyenkor, az adventi időszak alatt 

karácsonyfadíszeket készíthetnek a gyerekek a kézműves foglalkozásokon. A II. Rákóczi 

Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola éppen a hagyományok ápolása miatt hozta létre 5 évvel a 

tájházat, ahol Karácsony közeledtével mindig nagy a sürgés-forgás.  

 

Lehet-e úgy is megajándékozni valakit, hogy nem is ismerjük? A Szent László Társulat és a 

hozzájuk csatlakozó csaknem tízezer személy nagyon jól tudja a választ erre a kérdésre, 

ugyanis mintegy 7 tonna ajándékot gyűjtöttek össze Budapesten és környékén. A nagy 

szeretettel készített ajándékcsomagokkal a külhoni szórványtelepülések óvodásait és 

iskolásait szeretnék megörvendeztetni.  

 

A nagyváradi Szigligeti Színház minden év decemberében egy olyan előadást is műsorára tűz, 

amely az összefogásra, a szeretet fontosságára hívja fel a nagyérdemű figyelmét. a társulat 

üzenete, hogy a szeretet ünnepéhez közeledve kicsit jobban figyeljünk oda az elhagyottakra, a 

szegényekre, és egymásra is. Charles Dickens Twist Oliver című regényéből készült musicalt, 

Biró Árpád Levente komunikációs referens ajánlja figyelmükbe. 

 

https://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2018-12-15-i-adas/
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Három napon át tartott Királyhelmecen az a jótékonysági program, amelyet az egyik helyi 

üzletlánc szervezett a királyhelmeci református gyülekezettel, a református Diakóniai 

Központtal és az országos Evangélikus Diakóniával karöltve. Az emberek elsősorban tartós 

élelmiszerek vásárlásával járulhattak hozzá a gyűjtéshez. Az összegyűlt adományt rászoruló 

családoknak osztják majd szét. Valamint egy beteg kislányt kezelését is támogatják. 

 

Hamarosan új tárlattal várja az érdeklődőket Nagyvárad várának kőtára, ahol a középkori 

székesegyházból származó köveket állítanak ki. A középkori székesegyházba temették egykor 

Szent László királyt, akinek nyughelye évszázadokon át híres zarándokhely volt. Ezúttal 

ablak- és ajtókeretek, ornamentikák, összesen 47 kőfaragvány kapott itt helyet. Többségük a 

középkori, gótikus székesegyház darabjai. A következő videó-üzenetben Mihálka Nándor 

régészt hallhatják. 

 

25 éve, 1993 tavaszán hozták létre erdélyi ferences szerzetesek a Szent Ferenc Alapítványt, 

amely azóta már nem csak Déván, hanem Erdély-szerte 83 településen segít a rászoruló 

gyerekeken. Az elmúlt negyedszázad során több mint 4 ezer gyermek nevelkedett az 

alapítvány védőszárnyai alatt. Az alapító, Böjte Csaba, ferences szerzetes nagyon büszke arra, 

hogy pártfogoltjaik már nem koldulnak. Merthogy a 90-es évek elején a kéregető erdélyi 

gyerekek étkeztetésével és táboroztatásával indult el ez a 25 éve tartó csoda. 

 

1993 tavaszán hozták létre erdélyi ferences szerzetesek a Szent Ferenc Alapítványt, amely 

azóta már nem csak Déván, hanem Erdély-szerte 83 településen segít a rászoruló gyerekeken. 

Az elmúlt negyedszázad során több mint 4 ezer gyermek nevelkedett az alapítvány 

védőszárnyai alatt. A 25 éve tartó csodáról is szólunk szombaton reggel. a Térképben, 

Magyari Tekla és Simó Csaba riportjában  

 

 

 

 


