Szétverték Úzvölgyében a kamerájukat, adományt kapnak az MTVA csíkszeredai
tudósítói
2019. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro, Krónika
Félmillió forinttal támogatja a Nemzetpolitikai Államtitkárság az MTVA csíkszeredai
tudósítóit, akiknek televíziós kameráját az úzvölgyi katonatemetőben forgatáskor a román
emlékmű felszentelésére érkezők egyike szétverte június 6-án. Ezt Potápi Árpád János
nemzetpolitikai államtitkár jelentette be csütörtök este az I. Kárpát-medencei magyar
médiatalálkozón, Visegrádon. Az MTVA csíkszeredai tudósítói, Csúcs Péter és Csúcs Mária
egy új kamera megvásárlására kapják az adományt.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Székelyföldre egységként tekintünk
2019. június 15. – szekelyhon.ro
A magyar nemzetpolitika középpontjában a külhoni magyarság identitásának megerősítése, a
magyar családok támogatása és a határon túli magyar területek gazdasági megerősítése áll,
ezen elvek mentén karolta fel az anyaország az elmúlt években és a jövőben is a külhoni
magyar közösségeket. Potápi Árpád Jánost, a magyar Miniszterelnökség nemzetpolitikáért
felelős államtitkárát a támogatások miértjéről, illetve székelyföldi aktualitásokkal kapcsolatos
véleményéről faggatták.

Úzvölgyi temetődúlás: Borboly Csabát is megbírságolta a csendőrség
2019. június 15. – MTI, Krónika, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro
A Kovászna megyei önkormányzat alelnökéhez hasonlóan Hargita megye önkormányzatának
elnökét, Borboly Csabát is megbírságolta 3 ezer lejre a román csendőrég az úzvölgyi katonai
temetőnél június 6-án szervezett békés tüntetés miatt. A bírságolás tényét a Hargita megyei
önkormányzat közölte szombaton, nyilvánosságra hozva a jegyzőkönyvet is, amelynek alapján
kirótták a szankciót. Borboly Csaba szerint a román hatóságok ezzel a mostani lépéssel újfent
bizonyították, hogy csak akkor járnak el gyorsan és határozottan, ha etnikai kisebbséggel
szemben akarnak fellépni.

Esterházy Jánosra emlékeztek a morvaországi Olmützben és Mírovban
2019. június 15. – MTI, Új Szó, Felvidek.ma, Gondaola, Háromszék, Magyar Kurír
Esterházy Jánosra, a felvidéki magyarság két világháború közötti, illetve második világháború
alatti vezető politikusára emlékeztek szombaton a morvaországi Olmützben és Mírovban
csehországi, szlovákiai és magyarországi magyarok. Az idén immár 21. alkalommal
megtartott emlékünnepséget a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetsége (CSMMSZ),
valamint a helyi önkormányzati szervek közösen rendezték. Az ünnepség Olmützben
(Olomouc) kezdődött, ahol a Szent Vencel-katedrálisban szentmisét mutattak be Esterházy
János tiszteletére; ezt Balga Zoltán, a Prágai Magyar Plébánia papja celebrálta. A mírovi
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Az Active Watch jelentése szerint a magyarok és a szexuális kisebbségek a
gyűlöletbeszéd fő célpontjai Romániában
2019. június 14. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló
Amint az Agerpres hírügynökség beszámolójából kiderül, az ActiveWatch a közbeszédben
megjelenő legszembetűnőbb problémákat gyűjtötte össze. Az intoleráns diskurzus és
gyűlöletbeszéd minden formáját beemelték a kutatásba, nemcsak azokat, amelyek
szankciókat vonhatnak maguk után, hanem azokat is, amelyek bizonyos társadalmi csoportok
(nemzeti, szexuális, vallási kisebbségek stb) el nem fogadására ösztönöznek. A kutatás
eredményeinek összesítése során arra a következtetésre jutottak, hogy a magyarok és a
szexuális kisebbségek voltak az intoleráns diskurzus és gyűlöletbeszéd fő célpontjai”. „Sok
esetben politikusok használtak sértő kifejezéseket, valószínűleg anélkül, hogy tudatában
lettek volna ennek a ténynek. Továbbra is tapasztalhatók szélsőségesen antiszemita
megnyilvánulások. Amióta a sajtó figyelme elfordult a menekültkrízisről, az iszlámellenes és
menekültellenes diskurzus is csökkent, de nem szűnt meg teljesen” – derül ki a jelentésből.

Erdély

egykori rabtemetőben megtartott megemlékezésen Boros Miklós prágai magyar nagykövet,
valamint csehországi és szlovákiai magyar szervezetek koszorúkat és virágokat helyeztek el
Esterházy jelképes síremlékénél.

Kásler Miklós: a nemzeti összetartozás tudatát erősítették az Emmi kulturális
programjai a csíksomlyói búcsú idején
2019. június 14. – MTI, Krónika
A nemzeti összetartozás tudatát erősítették az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) és
háttérintézményei által szervezett kulturális programok a csíksomlyói búcsú ideje alatt
Erdélyben – mondta el Kásler Mikós pénteken Budapesten. Az emberi erőforrások minisztere
kiemelte: június 2. és 8. között hét magyarországi színházi társulat tartott előadásokat erdélyi
városokban nagy sikerrel, a produkciók tematikája is kifejezte a magyarság együvé tartozását,
élni akarását és a közös keresztény hitet. A Magyarságkutató Intézet hét városban összesen
144 előadást tartott a magyar történelemről, kultúráról, régészetről és művészettörténetről.

Az RMDSZ aláírásgyűjtésbe kezd az orvosi egyetem átnevezése miatt
2019. június 14. – transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro
Az RMDSZ a teljes erdélyi magyarság irányába tett minősíthetetlen inzultusnak tartja a
kormány 2019. május 23-i döntését, amelynek értelmében az eredetileg, a magyar közösség
számára létrehozott MOGYE-t George Emil Palade névre keresztelték. „A nagy múltú és
stratégiai fontosságú egyetem vezetésének magyarellenes magatartása már nem újdonság
számunkra. Azt viszont, hogy a kormány a romániai magyarság választott képviselőinek teljes
mellőzésével, továbbá a MOGYE magyar oktatóinak megkérdezése nélkül ad helyet az
egyetem átnevezési kezdeményezésének, nemcsak megdöbbentőnek, de a MOGYE-n
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Erdély

évtizedek óta zajló magyarellenes törekvések kormányzati szentesítésének tekintjük”- írja
sajtóközleményében az RMDSZ.

Vass Levente: a lemondások érveit elfogadtuk
2019. június 14. – transindex.ro
Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi szervezetének elnöke pénteki sajtótájékoztatóján
Furó Judit városi tanácsban betöltött tanácsosi tisztségéről való lemondásával, illetve Tamási
Zsolt elutasító válaszára reagálva, elmondta Kali István ügyvezető elnök és személye
társaságában folytatott beszélgetés során megértették és elfogadták Furó lemondásának
érveit. Mint fogalmazott, konstruktív beszélgetésre került sor, amely során aláírták az
egészségügyi és személyes okokra hivatkozó lemondásról szóló papírokat. A listán következő
Tamási Zsolttal is személyes megbeszélést folytattak, és az ő érveit is elfogadták, amelyek
Vass Levente szerint érthetőek, korrektek és dicsérendőek voltak. Mint mondta, nagyon sok
helyen megegyezett az ő véleményével.

Vass Levente „elengedi a Vásárhelyi Forgatag kezét”
2019. június 14. – transindex.ro, maszol.ro
Az RMDSZ Marosvásárhelyi szervezetének vezetője, Vass Levente ma sajtótájékoztatón
jelentette be, hogy: „elengedi a Vásárhelyi Forgatag kezét”, a továbbiakban a szervezőknek
kell majd tárgyalniuk a város polgármesterével Dorin Floreaval és annak tanácsosával
Claudiu Maiorral, számolt be a hírről a Marosvásárhelyi Rádió. Az RMDSZ marosvásárhelyi
szervezetének elnöke szerint ő mindent megtett annak érdekében, hogy a rendezvény a város
főterére és más központi helyekre is kiterjeszthesse programjait. Portik Vilmos, a Vásárhelyi
Forgatag főszervezője a bejelentés kapcsán elmondta, hogy a sajtóból értesült arról, hogy
Vass Levente a rendezvény további támogatásának kérdését is a pénteki sajtóértekezlet
napirendjére tűzte, és csütörtökre tárgyalásra hívta a rendezvény szervezőit.

Innováció- és tehetségkonferencia kezdődött Kolozsváron a K+ Közösségi
Térben
2019. június 14. – maszol.ro
Közös szemlélettel rendelkező vállalkozások, hasonlóan kreatív emberek közösségét
teremtette meg a PONT Csoport és a Magyar Ifjúsági Központ összefogása: azt a társadalmat
hozta össze, amelynek „génjeibe van kódolva a felelősségvállalás” – mondta el pénteken
Farkas András, a PONT Csoport stratégiai igazgatója az Innováció- és Tehetségkonferencia
sajtótájékoztatóján. A június 14-15. között megszervezett konferencia – amelynek a K+
Közösségi Tér biztosít helyet – társadalmi és technológiai innovációval, tehetséggondozással,
munkavállalással és vállalkozással kapcsolatos témákat jár körül előadásokon és kerekasztalbeszélgetéseken egyaránt.
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2019. június 14. – maszol.ro, szekelyhon.ro
Tüntetést szervez június 18-án, kedden az Erdélyi Magyar Néppárt Csíkszeredában az
úzvölgyi katonai temetőben kialakult helyzet megoldása érdekében. A szervezők minél több
embert szeretnének megszólítani és az erdélyi önvédelem fontosságára hívják fel a figyelmet.
A EMNP szerint a hősi katonatemetőnknél történtek elfogadhatatlanok, ezért követelik
Hargita megye prefektusának azonnali lemondását, a temető államosításának azonnali
beszüntetését és az eredeti állapotok visszaállítását. A tüntetés Csíkszereda központjában, a
Szabadság téren június 18-án, kedden 18 órakor kezdődik.

Erdély

Csíkszeredában tüntetnek az úzvölgyi temetőért

Újrakezdik a bizonyítási eljárást Borbolyék perében
2019. június 14. – szekelyhon.ro
Bár korábban ezt tervezték, távolléte miatt nem tudta meghallgatni a bíróság Borboly Csabát
az ellene és tizenkét másik személy ellen indult büntetőper csütörtöki tárgyalásán. Ez később
történik meg, majd tanúvallomások következnek. Borboly bírói meghallgatásával
gyakorlatilag a per bizonyítási eljárása kezdődhet újra.

Alapfokon Gyergyószentmiklósé a Békás-szoros
2019. június 14. – szekelyhon.ro
Nagyon értékes területet nyert vissza Gyergyószentmiklós és Hargita megye a ploiești-i
bíróság alapfokú döntése szerint. Az ítélet alapján a Békás-szoros Hargita megyéhez, és nem a
moldvai szomszéd Neamț megyéhez tartozik, amely 1998 óta magáénak tekinti. Az alapfokú
döntésről Borboly Csaba, Hargita megye tanácsának elnöke videóbejegyzésben adott
tájékoztatást.

Az összefogás és az egymásban való hit üzenetét közvetítették a világ felé
2019. június 14. – szekelyhon.ro
Három ünnepi eseménnyel nyitották meg a tusnádfürdői városnapi rendezvénysorozatot
péntek délután: megerősítették a fürdőváros húszéves testvérvárosi kapcsolatát
Jánoshalmával, együttműködési megállapodást kötöttek Fejér megyével, majd leleplezték azt
a Barátság-emlékművet, amelyet Budapest XXI. kerülete, Csepel Önkormányzata
adományozott a városnak.

Partnerkapcsolati megállapodást kötött Budapest II. kerülete és több kolozsvári
magyar szervezet
2019. június 15. – MTI, Krónika
A kulturális kapcsolatok szorosabbra fűzését szolgáló partnerkapcsolati megállapodást írt alá
pénteken a II. kerület polgármestere kolozsvári magyar szervezetek és intézmények
képviselőivel Budapesten. A Marczibányi Téri Művelődési Központban Láng Zsolt II. kerületi
polgármester, Gergely Balázs, a Kincses Kolozsvár Egyesület elnöke, Szenkovics Dezső, a
Sapientia Egyetem dékánhelyettese, Nagy Péter, a Vallásszabadság Háza igazgatója és H.
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Szabó Gyula, a Románia Magyar Könyves Céh elnöke írta alá a megállapodást – közölte a
Klebelsberg Kultúrkúria pénteken az MTI-vel.

Újraválasztották a FUEN élére az EP-mandátumot szerzett Vincze Lorántot
2019. június 15. – MTI, Krónika
Ismét bizalmat szavaztak Vincze Loránt hivatalban lévő elnöknek Európa legnagyobb
kisebbségi ernyőszervezete, az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója (FUEN) küldöttei az
alakulat Pozsonyban zajló kongresszusán. Az RMDSZ hírlevelének tájékoztatása szerint
Vincze Lorántot – aki 2016 óta tölti be az elnöki tisztséget – szombaton Pozsonyban, a FUEN
70 éves ünnepi kongresszusának küldöttgyűlésén egyetlen jelöltként, nagy többséggel
választották újra, így további három évig az ernyőszervezet elnöke marad. A régi-új elnök
elmondta, a FUEN az utóbbi három évben szolidaritást vállalt a kisebb és az unión kívüli
kisebbségekkel, a Minority SafePack kezdeményezéssel a kisebbségi jogokra helyezte a
hangsúlyt, és tevékenysége láthatóbbá vált.

Erdélyi magyar másodéves egyetemistáknak hirdet felvételt az MCC kolozsvári
programja
2019. június 15. – Krónika
Az alapképzésen ősszel második évüket kezdő kincses városi diákok jelentkezését várja a
budapesti Mathias Corvinus Collegium (MCC) kolozsvári egyetemi programja, amelyre június
20-áig lehet jelentkezni. A hagyományos oktatást kiegészítő szakirányos képzések célja, hogy
felkarolja azokat a tehetséges egyetemi hallgatókat, akik a kurzusok elvégzését követően
környezetük javára szeretnék fordítani a megszerzett tudást. A sikeres felvételit tett diákok
teljesen ingyen képezhetik magukat az MCC kolozsvári központjában.

Krónikás cikket is díjaztak az I. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón
Visegrádon
2019. június 15. – Krónika
A szakma gondjairól, küldetéséről, valamint az előtte álló kihívásokról tanácskoztak külhoni
és anyaországi újságírók az I. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón. A visegrádi
összejövetelen a Krónika cikkét is elismerésben részesítették.

Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó – a szekelyhon.ro főszerkesztőjét is
díjazták
2019. június 15. – szekelyhon.ro
Külhoni magyar alkotásokat díjaztak az I. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozón
Visegrádon csütörtök este, a rendezvényen a televíziós, a rádiós és a nyomtatott sajtó
képviselői vehettek át elismeréseket. A Székelyhon főszerkesztőjét, Szüszer Róbertet is
díjazták.
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Ballagás a Sapientián – „A világnak, a magyar közösségnek szüksége van az
egyetem végzőseinek bölcsességére”
2019. június 15. – szekelyhon.ro
Kétszázharminchárom végzős hallgató búcsúzott szombaton a Sapientia Erdélyi Magyar
Tudományegyetem (EMTE) Csíkszeredai Karának 15. ballagási ünnepségén. A fiatalok
számos jótanácsot kaptak útravalóul az előttük álló élethez. A 15. tanévzáró ünnepségen
elsőként Dávid László, az egyetem rektora köszöntötte a jelenlévőket, a végzősöknek pedig
egyszerű optimista szemléletet kívánt. „Nevezetesen azt, hogy minden nehézségben lássátok
meg a lehetőségeket. Meggyőződéssel állíthatom, hogy egyetemeteknek, a Sapientia Erdélyi
Magyar Tudományegyetem sikerének is ez volt az alapja. Hinni abban, hogy van értelme
olyan fiatalokat, pontosabban benneteket nevelni, akik képesek lesznek megvalósítani
mindazt, amire nekünk még nem volt időnk vagy lehetőségünk. Az Isten vezéreljen utatokon”
– fogalmazott az egyetem rektora, majd sok sikert kívánt a végzősöknek.

Fordított román trikolórral festették le a megyehatárt jelző tábla magyar
feliratát
2019. június 15. – szekelyhon.ro
Ismeretlen tettesek lefestették a Kovászna megye határát jelző tábla magyar feliratát az
ojtozi-szorosnál, az 574-es európai úton Bákó és Kovászna megye határán. A román trikolór
színeivel a magyar feliratot részlegesen kitakarónak ha az állt a szándékában, hogy trikolórt
fessen a táblára, akkor eléggé melléfogott, ugyanis a román zászlót jobbról balra a kék, sárga
és piros színek alkotják, itt azonban a piros van jobb, míg a kék szín a bal oldalon.

Kisebbségi jogsértéseket dokumentáló honlapot indított a FUEN
2019. június 15. – szekelyhon.ro
Az európai kisebbségekkel szembeni diszkriminációs eseteket, jogsértéseket dokumentáló, de
a jó gyakorlatokat is felmutató online felületet indított az Euróapi Nemzetiségek Föderatív
Uniója (FUEN). A Minority Monitor kezdeményezést, amely a minoritymonitor.eu címen
érhető el, a FUEN jelenleg zajló jubileumi kongresszusa keretében mutatták be pénteken este
a felvidéki Dunaszerdahelyen – számol be hírlevelében az RMDSZ.

Egy helyben toporog Ráduly Róberték ügye
2019. június 15. – szekelyhon.ro
A Román Hírszerző Szolgálat (SRI) továbbra is részben titkosítottan küldte el az előzetesen
kért adatokat, így pénteken délben sem történt előrelépés Ráduly Róbert csíkszeredai
polgármester és Szőke Domokos alpolgármester ügyében. Ráduly Róbert ügyvédje ez
alkalommal már előre, írásban kérte, hogy amennyiben bebizonyosodik, hogy a SRI folytatta
le a bizonyítási eljárást, akkor tekintsék semmisnek azt. Ez azt jelenti, hogy a hang- és
videófelvételeket nem lehet bizonyítékként használni a két csíkszeredai elöljáró ellen indított
perben. A bíró június 28-ára tűzte ki a következő tárgyalás napját.
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2019. június 16. – transindex.ro
Pénteken Kolozsváron, a Babeș–Bolyai Tudományegyetemen találkozott Lovász László, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke Ion Aurel Poppal, a Román Akadémia elnökével, a
BBTE rektorával - tájékoztat a BBTE közleménye. Az egyetem szűkszavú tájékoztatása szerint
a két intézményvezető találkozóján a két akadémia közötti együttműködésről, a meglévő
megállapodások pozitív aspektusairól volt szó, illetve szó esett a BBTE-vel való kapcsolatáról
is a magyar akadémiának. Kiemelik, hogy Lovász László köszönetet mondott román
akadémiának, amiért az kiállt a kutatóhálózata átstrukturálása miatt nehéz helyzetbe került
MTA mellett.

Erdély

Kolozsváron találkozott Lovász László, az MTA elnöke Ion Aurel Poppal, a
Román Akadémia elnökével

Létkérdés az anyanyelvű felsőoktatás – Elballagtak a Partiumi Keresztény
Egyetem végzősei Nagyváradon
2019. június 16. – Krónika
Szombaton tartották a nagyváradi székhelyű Partiumi Keresztény Egyetem 2018–2019-es
tanévének ünnepélyes zárását. Reggel az oktatási célokat szolgáló két főépületben ejtették
meg a két kar – a Bölcsészettudományi és Művészeti, valamint a Gazdaság- és
Társadalomtudományi Kar – szakonkénti búcsúztatóit. Tőkés László európai parlamenti
képviselő sajtóirodájának tájékoztatása szerint ezek után a végzősök és oktatóik – élükön az
egyetem vezetőivel – énekszóval ballagtak át az egyetemi templomként is szolgáló nagyváradújvárosi református istenházába, ahol a Szózat eléneklése után ünnepi istentisztelet
kezdődött, igét Mátyás Attila evangélikus lelkipásztor hirdetett.

Megkésett reakció a marosvásárhelyi orvosi egyetem új neve miatt
2019. június 17. – Krónika
Sem az RMDSZ, sem a magyar oktatók csapata nem tudta megakadályozni, hogy a
Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetemet (MOGYE) Leonard Azamfirei rektor
javaslatára George Emil Paladéról nevezzék el. Viszont most mind a politikusok, mind a
tanárok azt remélik, hogy az utólagos tiltakozások és tárgyalások kedvező eredményt hoznak,
és Miskolczy Dezső nevét is a Nobel-díjas tudós neve után lehet „kapcsolni”.

Székely bányákkal a világtérképre?
2019. június 17. – Krónika
A high-tech termékek – többek között az elektromos járművek, mobiltelefonok és
akkumulátorok – gyártásában döntő jelentőséggel bíró ritkaföldfémeket termelne ki a román
kormány a Hargita megyei Orotva környékén. Niculae Bădălău gazdasági miniszter jelezte,
Orotva környékén három bányát nyitnak meg, és egy év leforgása alatt több száz bányát
újranyitnak.
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2019. június 17. – Krónika
A kormány nem csupán a MOGYE új nevéről döntött, hanem szentesítette a szenátus egy
másik januári döntését is, amelyet a magyar fél szintén kifogásolt. Akkor a vezetés az önálló
angol kar létesítéséről határozott, miközben a magyar kar megalakításáról hallani sem akar. A
tervek szerint ez kétszer 150 diákkal fog működni – egyenlő arányban Marosvásárhelyen és
Hamburgban. Leonard Azamfirei rektor több ízben is elmondta, Németországban már az
épület is megvan, ahol majd zajlik az oktatás. Erről Nagy Előd semmit nem tud, mint mondta,
nagy a titkolózás körülötte.

Erdély

Jöhet az önálló angol kar

Úzvölgye után Csíksomlyó jön?

FUEN kongresszus: előadások a magyar kisebbség helyzetéről
2019. június 14. – Ma7.sk, Felvidék Ma
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója kongresszusának pénteki tanácskozásán a
felvidéki magyar nemzeti közösség és az ukrajnai kisebbségek helyzetéről hangzanak el
előadások. A tanácskozás kezdetén a megjelenteket Hájos Zoltán, Dunaszerdahely
polgármestere üdvözölte. Megnyitó beszédében Vincze Loránt, a FUEN elnöke elmondta,
hogy a kisebbségek ernyőszervezete nem működhet támogatás nélkül. A FUEN két
legfontosabb támogatója Németország és Magyarország. Potápi Árpád János nemzetpolitikai
államtitkár beszédében hangsúlyozta, hogy az uniós csatlakozáskor naiv módon azt
képzeltük, hogy a magyar kisebbségek minden problémájára rövid időn belül megoldás
születik. Mint kiderült, ez egy hosszú folyamat, s ehhez az európai őshonos kisebbségek
összefogására van szükség. A FUEN ennek érdekében tevékenykedik immár 70 éve hangsúlyozta az államtitkár.
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2019. június 17. – Makkay József – Krónika
A Krónika vezércikke szerint „Kialakult helyzetünkért azonban nemcsak a többségi román
politikai osztály a felelős, hanem a megkérdőjelezhető hatékonyságú érdekérvényesítő
munkát végző magyar vezetőink is. Annak idején, amikor még tétje volt az RMDSZ
„miniparlamentjének”, a Szövetségi Képviselők Tanácsában (SZKT) igen kemény viták folytak
arról, hogy az RMDSZ-nek a román hatalmat támogató politikája helyett kőkemény
külpolitikai építkezést kellene folytatnia, hogy semmilyen módon ne legitimálja a
magyarellenes bukaresti törekvéseket. Mindez akkor süket fülekre talált, és az 1996-os
hatalomra lépés óta folyik az „egy lépés előre, kettő hátra” nevű történet, aminek nyomán
nemhogy autonómia nem született, hanem immár politikai foglyaink is vannak, és a román
államhatalom ott tesz keresztbe a magyar közösségnek, ahol éppen tud”.
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2019. június 14. – Ma7.sk
Ondrej Dostál parlamenti képviselő a szlovák parlamentben néhány társával közösen
benyújtották az államnyelvtörvény átfogó reformjáról szóló tervezetüket. Mint az ismeretes,
Dostál már évek óta aktív a kisebbségek társadalmi egyenjogúsításának küzdelmében, ezért a
politikát figyelő közönség számára nem volt annyira meglepő, hogy ismét a személyéhez és
nem a parlamenti képviselettel rendelkező Híd szlovák-magyar vegyespárthoz köthető egy, a
szlovákiai magyarság nyelvhasználatát is nagyban érintő törvény kijavítására tett javaslat. Mi
a véleménye a parlamenten kívüli Magyar Közösség Pártjának (MKP) erről a módosító
javaslatról? Őry Pétert, az MKP Országos Tanácsának elnökét kérdezték.

Felvidék

Az MKP szerint bátor és dicséretes, de bővebb is lehetne Dostál
nyelvtörvényreformja

Kárpát-medencei magyar médiatalálkozó: „Toljuk a nemzet szekerét”
2019. június 14. – Ma7.sk
Visegrád adott otthont a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által szervezett
I. Kárpát-medencei magyar médiatalálkozónak, amelyen mintegy 200 külhoni magyar
újságíró – televíziós, rádiós, lapszerkesztő – vett részt június 12-14. között. A találkozó része
volt a külhoni újságírók számára meghirdetett verseny kiértékelése is, ahol kollégánk, Kolek
Zsolt egyik munkája különdíjban részesült. A médiatalálkozó másnapján Potápi Árpád János
államtitkár a Magyar7 szerkesztőségébe tett látogatást. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért
felelős államtitkár bevezető előadásában hangsúlyozta, hogy az államtitkárság
tevékenységének meghatározó irányvonala a gyarapodó és jó kondícióban lévő határon kívüli
magyar közösségek kialakítása. Ennek elérését az identitás erősítésével, a magyar családok
támogatásával és az elszakított területeken élő magyarság gazdaságának fejlesztésével
kívánják elérni.

Tárcaközi egyeztetésen a regionális és kisebbségi stratégia
2019. június 14. – bumm.sk, Új Szó
A kulturális minisztérium hétfőn tárcaközi egyeztetésre bocsátotta azt a stratégiai anyagot,
ami a kisebbségi kulturális élet stratégiai célkitűzéseit tartalmazza. Az anyag többek közt egy
kisebbségi törvény elfogadását és új állami intézmények létrehozását is célként határozza
meg. Rigó Konrád, kulturális államtitkár tavaly januárban jelentette be, hogy a
minisztériumban létrehozott kisebbségi kulturális osztály egyik legfontosabb feladata a
kisebbségi kultúrák további fejlődését biztosító stratégia kidolgozása lesz. A tárca élén történt
változás után a minisztérium úgy határozott, hogy az anyagot magasabb szintre emeli és a
kormány elé terjeszti, így az ebben foglalt vállalások nem csak egy minisztériumot
érinthetnek, hanem a teljes közszférát. Ez az anyag került most tárcaközi egyeztetésre,
amihez a SLOV-LEX portálon a nyilvánosság is hozzáfér. “A stratégiák az emberek számára
nem igazán érdekes olvasmányok, de ami benne foglaltatik az nagyon nagy súllyal bír, hiszen
az állam így ad saját magának feladatokat, amiket aztán a nyilvánosság számon is kérhet
rajta. Ezért mi nem egy terjedelmes szöveg elfogadását tűztük ki célul, hanem pontokba
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Anyanyelven hatékony a gyermekek korai fejlesztése
2019. június 15. – Ma7.sk, Felvidék Ma
Korai fejlesztés címmel tartott szakmai napot június 14-én a Carissimi Nonprofit Alap. A
Selye János Egyetem Konferencia-központjában zajlott rendezvény társszervezője az SZMPSZ
mellett működő Speciális Fejlesztő Szakmák Országos Társulása és az SJE Református
Teológiai Kara volt. Janics Ildikó dunaszerdahelyi gyógypedagógus megnyitó beszédében a
szakmai nap fő célját így jellemezte: többféle aspektusból mutatják be azt a helyzetet, amikor
beteg gyermek születik egy családban. Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok
Szövetségének (SZMPSZ) országos elnöke a jelenlevőknek azt kívánta: e szakmai napról új
ismeretekkel gazdagodva, a „több lettem tőle“ érzéssel távozzanak.

Felvidék

szedett célkitűzéseket ültettünk át. Minden egyes pont mögött temérdek egyeztetés van. Jó
érzés, hogy sikerült” – magyarázta Rigó Konrád államtitkár.

A Kiskakas bölcsőde és óvoda alapkövének letételéről is szól a Világosság
2019. június 15. – Felvidék Ma
A Pátria rádióban a 7.05-kor kezdődő műsor fő témái Pál római fogsága idején is bizonyságot
tesz Isten országáról, letették a somorjai Kiskakas bölcsőde és óvoda alapkövét, bemutatjuk
az alistáli gyülekezet kórusát. Pált Rómába való megérkezése után továbbra is fogolyként
kezelték. Ennek ellenére így bizonyságot tesz Isten országáról, és sokakat megismertetett a
Krisztusról szóló evangéliummal. Sebők János madi lelkipásztor Pál római tartózkodásának
néhány jelentős vonására hívja fel a hallgatók figyelmét. A magyar kormány anyagi
támogatásával építi fel két bölcsődei és három óvodai osztállyal működő, Kiskakas nevű
magyar nyelvű oktatási-nevelési intézményét a Somorjai Református Egyházközség. A
beruházás a Corvin Mátyás Alapiskola mögötti telken valósul meg. Itt került sor még
májusban az ünnepélyes alapkőletételre.

Bugár: Kétszer ajánlottam fel a lemondásomat az elmúlt időszakban
2019. június 16. – Új Szó
Bugár Béla, a Híd elnöke az RTVS vitaműsorában elmondta: kétszer is felajánlotta a pártban
a lemondását. A párt vezetősége mindkét alkalommal visszautasította az ajánlatot. "Ezért
nem fogok megfutamodni a harc elől" - tette hozzá Bugár. A lemondását a pártelnök az
államfőválasztás és a sikertelen európai parlamenti választások után is kilátásba helyezte, de
mind a kétszer amellett döntött a Híd elnöksége, hogy Bugár inkább maradjon.

Új időknek új dalaival – a felvidéki magyar érdekképviselet megújításáról
2019. június 16. – Új Szó
Az utóbbi években elkényelmesedett a felvidéki magyar politika. A politikai képviselet módja
és módszerei, de a választók igényei is megváltoztak, és mi nem tudtunk velük változni. Az
április elején indult, a felvidéki magyar politika jövőjéről szóló vita kezdete óta világossá vált,
hogy a májusi EP-választás eredményeként 15 év után nem lesz képviseletünk Brüsszelben.
Ez a kudarc szükségszerűen érdekképviseletünk újragondolására késztet minket a 2020-as
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Felvidék

parlamenti választás előtt. Az EP-választás során többévnyi rossz gyakorlat „csúcsosodott ki”,
hiszen a magyarlakta régiókban az elmúlt években rendre alacsonyabb volt a választási
részvétel, most pedig ez volt a döntő tényező. Bár az MKP nagyon közel járt a küszöb
átlépéséhez, és jelentősen növelte szavazatait az 5 évvel ezelőtti eredményekhez képest, a
magyalakta területeken alacsonyabb részvétel miatt nem tudta teljesíteni a bejutási küszöböt.
A Híd ezzel egy időben megsemmisítő vereséget könyvelhetett el, Bugár Béla márciusi,
államfőválasztáson elszenvedett kudarca után a maffiakormányban szerepet vállaló vegyes
párt kezdi teljesen elveszíteni választóit.

Változatos programmal várja az idei Csemadok-ünnepély és Szövetkezeti nap
látogatóit

Közösen tolva a nemzet szekerét - Vajdasági újságírókat is díjaztak az I. Kárpátmedencei Magyar Médiatalálkozón
2019. június 15. – Magyar Szó
Kiváló hangulatú díjátadó ünnepséggel ért véget csütörtökön este az I. Kárpát-medencei
Magyar Médiatalálkozó hivatalos programja Visegrádon, ahol a rendezvény vendégei számára
három kategóriában meghirdetett pályázaton a vajdasági médiaházak munkatársai is
kiválóan teljesítettek: két első és egy második díjat, valamint egy különdíjat is kiérdemeltek.

Vajdaság

2019. június 16. – Ma7.sk
A Csemadok, a COOP Jednota Dunaszerdahely és Bős Város Önkormányzata szeretettel várja
Önöket a Csemadok 68. Kulturális Ünnepélye és Szövetkezeti Nap rendezvényre Bős
városába, melyre június 21. és 23. között kerül sor. A hagyományos ünnepi programok között
koncertek, népművészeti előadások, gyermekprogram és gasztroutca is szerepel. Teret adnak
a fiataloknak, akik énektehetségük mellett kreativitásukat is bemutatják. A Csemadok
megalakulásának 70. évfordulója alkalmából kiállítás is lesz. A háromnapos rendezvényen
nótaszóból és értékes tomboladíjakból sem lesz hiány. Bős város igazi családi központtá válik
június negyedik hétvégéjén, hogy együtt ünnepeljék a Csemadok megalakulásának 70.
évfordulóját!

Több mint 80 család kapott babacsomagot Óbecsén
2019. június 15. – Pannon RTV
Több mint nyolcvan óbecsei, törökbecsei és tordai kisgyermekes magyar család kapott tegnap
ajándékot a magyar Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságától. Apró gyermekek
zsibongtak pénteken az óbecsei Petőfi Sándor Magyar Kultúrkör nagyterméen. Őket és
szüleiket rövid műsorral és ajándékkal várták a szervezők.

Megnyitotta kapuit a hetedik Tiszavirág Fesztivál Zentán
2019. június 15. – Pannon RTV
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2019. június 15. – Pannon RTV
Közép-Bácskai Népművészeti Fesztivált tartanak Topolyán. A Kodály Zoltán Magyar
Művelődési Központ szervezésében kézimunka-kiállítás nyílt, pénteken este pedig
megtartották a fesztivál gálaműsorát. Népzenétől zengett a Csáki Lajos Általános Iskola
sportcsarnoka péntek este. A Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ valamennyi tánc- és
énekcsoportja, zenekara és beszédművészeti műhelye is fellépett.

,,Együtt toljuk a nemzet szekerét” – I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozó
2019. június 16. – Kárpáti Igaz Szó
Mint arról beszámoltunk, a háromnapos rendezvényt a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai
Államtitkársága hozta tető alá június 12-14. között. A visegrádi találkozót idén először
hagyományteremtő szándékkal rendezték meg. A külhoni magyar elektronikus és nyomtatott
sajtó közel 180 képviselője nyert beletekintést a szomszédos régiók egy-egy magyar
médiumának viszonyaiba a kerekasztal-beszélgetések révén. Az előadássorozat első
felszólalójaként Potápi Árpád János államtitkár részletes tájékoztatást adott a nemzetpolitika
aktuális kérdéseiről, kihangsúlyozva az identitás erősítésének a fontosságát, a családok
támogatását és a gazdaságfejlesztési célú projekteket. Külön szólt a magyar kormány határon
túli médiatámogatási rendszeréről, annak legfőbb kedvezményezettjeiről.

Vajdaság

Fáradhatatlanul ropták a táncot Topolyán

Kárpátalja

A rendezvény már az első nap zenei programmal, finom borokkal és kirakodóvásárral várta a
látogatókat. A hetedik alkalommal megszervezett fesztivál vasárnapig várja a kikapcsolódni
vágyókat. A fesztivál a művészeteknek is tered ad. A zentai Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium harmadéves tanulói állították ki alkotásaikat a Tiszavirág témában.

Zelenszkij pártjának népszerűsége meghaladta az 50 százalékot
2019. június 14. – karpatalja.ma
Volodimir Zelenszkij új ukrán elnök Nép Szolgája (Szluha Narodu) nevű pártjának
népszerűsége már 51,3 százalékra növekedett a biztos választók körében a Szocisz
közvélemény-kutató központ és az Ukrajna Választóinak Bizottsága által közösen végzett,
pénteken közzétett közvélemény-kutatás szerint.

Lezárult a II. Nagydobronyi Népzenei és Néptánctábor
2019. június 14. – karpatalja.ma
Fergeteges hangulatú koncerttel zárult a „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány (GJA) által
második alkalommal megrendezett népzenei és néptánctábor Nagydobronyban június 14-én.
A táborvezető, Kepics Andzselika meleg szavakkal üdvözölte a résztvevőket, a meghívott
vendégeket és a koncertre érkező szülőket, majd átadta a szót Váradi Natáliának, a GJA
irodavezetőjének, aki örömmel nyugtázta, hogy a táborozók tartalmasan töltötték az elmúlt
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Testvértelepülési találkozó Korláthelmecen
2019. június 14. – karpatalja.ma
Az elmúlt hétvége igencsak mozgalmasra sikeredett Korláthelmecen. Immáron 5-ik
alkalommal rendeztünk falunapot, melyre − dr. Tóth Lajos polgármester vezetésével − eljött
testvérvárosunk, Felsőzsolca delegációja is. Vendégeink között köszönthettük Bezzegh Tamás
ungvári konzult, dr. Zubánics Lászlót, az Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ)
elnökét, és Szűcs Pálmát, a szervezet ungvári járási elnökét, Szerhij Kohuticsot, a Baranya
központú hromáda (OTG) elnökhelyettesét, Janovics Erikát, a járási oktatási és kulturális
osztály vezetőjét.

Kárpátalja

közel egy hetet, hiszen azon kívül, hogy népzenét és -táncot, népi játékokat tanultak, a helyi
hagyományos népi kultúra számos értékével is megismerkedhettek.

Elektronikus sajtó
Öt kontinens
2019. június 15. – Duna World

A Kanadában élő magyarok legnagyobb kulturális, gasztronómiai és hagyományőrző ünnepe
a HungaroFest Torontóban, az Ontario tó partján várta az érdeklődőket. A fesztivál célja,
hogy összehozza a Torontó környéki magyar közösségeket és megismertesse a magyar
kultúrát a kanadaiakkal.

Ahogy fejlődik a világ, úgy változik az oktatás is. A technika vívmányait pedig érdemes
kiaknázni, főleg ha a földrajzi távolság okozta nehézségeket képes maga alá gyűrni.

Méltó helyszínen, Visegrádon, a Duna kanyar szívében adtak helyet az I. Kárpát-medencei
Magyar Médiatalálkozónak, amelyen a külhoni televíziós, rádiós és írott sajtó munkatársai
találkoztak egymással. A diaszpórapolitikáról Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős
miniszteri biztos tartott előadást.
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Az Amszterdami Hungária Club idén ünnepelte fennállásának 90. évfordulóját. Következő
összeállításunkban felidézzük az egyesület történetének legjelentősebb állomásait, és azt is
megtudhatják, milyen a magyar életérzés Hollandiában.

Térkép
2019. június 15. – Duna World

Amikor minden testrészünk hibátlanul működik, bele sem gondolunk abba, hogy mekkora
kinccsel rendelkezünk… és olyankor el sem tudjuk képzelni, hogy milyen nehézséggel,
kiszolgáltatottsággal jár, ha valaki például nem tudja bekötni a cipőjét, vagy nem tud egyedül
felöltözni. Sokan hónapokon, vagy éveken át tornáznak azért, hogy fel tudjanak állni a
tolószékből, vagy, hogy segítség nélkül tudjanak egy pohár vizet inni. A híres Pető módszert 5
éve már a Kárpát-medence magyarlakta településein is alkalmazzák.

Épül-szépül a Rákóczi-kastély a felvidéki Borsiban. Az építészek az eredeti, azaz a kastély
1600-as évekbeli formáját szeretnék visszahozni. A felújítást, amelyet a magyar kormány
támogatásával végeznek, várhatóan jövőre fejezik be. A borsi kastélyban egy a 2. Rákóczi
Ferenc életét és korát bemutató kiállítást is létrehoznak majd.
A korábbi évekhez hasonlóan idén is felelevenítette a Rákóczi-szabadságharc előzményeit a
Pro Cultura Subcarpathica Civil Szervezet Beregszászon, ahol ünnepélyes keretek között
bontották ki Rákóczi zászlaját.

Június 21-én rajtol a Vereckei-hágón az „Egy vérből valók vagyunk!” elnevezésű, 500 km-es
jótékonysági futás, melynek célja a véradásra és a jótékonykodásra való figyelemfelkeltés. A
futók június 22-én érkeznek az ukrán-szlovák határon fekvő, egykor kettészelt faluhoz.

A híres Rulikovszky temető műemléksírköveit, valamint a Sebes-Körös parti város jeles
személyiségeinek sírjeleit gyűjtik össze a helytörténészek Nagyváradon.

Különleges földöntúli dimenzióba invitálja nézőit a nagyváradi Szigligeti Színház Nagyvárad
Táncegyüttese, idei évadának utolsó bemutatóján, a Bardon.

A kétkezi munka, az önfenntartó, közösségi életmód, a népi mesterségek és a saját
hagyományaik felé terelgeti gyülekezetét Székelyszenterzsébet református lelkésze, Kincses
Kálmán. Székelyföld aprócska falujában, családjának is köszönhetően, felemelő közösségi
ünnepeket tartanak, ugyanakkor Szenterzsébeten nagyon élő még a kaláka, vagyis a közösségi
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önkéntes munka is. Bár Szenterzsébet elszigetelt településnek számít, ott járva ez egyáltalán
nem érezhető.

Táncba hívja Bihar megyét az Ady Endre emlékév alkalmából a Szigligeti Színház Nagyvárad
Táncegyüttese. Mindjárt mutatjuk, hogy hogyan.

A jóságot, a szelídséget és a harmóniát szeretné közvetíteni a kárpátaljai Rózsahölgyek
Társasága. A Rózsahölgyek szívügyüknek tekintik a hátrányos helyzetű gyermekek
felkarolását, ezért kulturális estjeiken és jótékonysági rendezvényeiken a segítségnyújtás
fontosságára is szeretnék felhívni a figyelmet. Sokszor és sok gyermeknek segítettek már.
Legutóbb jótékonysági színházi előadást szerveztek.

Tánc az Ugaron. Táncba hívja Bihar megyét az Ady Endre emlékév alkalmából a Szigligeti
Színház Nagyvárad Táncegyüttese. A Bihar megyei amatőr tánccsoportokat támogató
program eredetileg az Arany János emlékévben indult el azzal a céllal, hogy felkutassa a
bihari régió tehetséges magyar gyermekeit és önálló előadásokat hozzon létre öt, többségében
magyarok lakta településen.

Határok nélkül
2019. június 14. – Kossuth Rádió

Úzvölgyi katonatemető: A csendőrség megbírságolta Grüman Róbertet, a Kovászna megyei
önkormányzat alelnökét. Részletek Oláh-Gál Elvirától.

A maconkai Szent István parkban felállított húsz méter magas kettős keresztnél tartottak
tegnap szolidaritási istentiszteletet az Úz-völgyi temetőben történt atrocitások és
sírgyalázások miatt. Tarnóczi László összeállítása.

Az Úz–völgyében június 6-án a román emlékmű felszentelésére érkező román tömeg
erőszakkal nyomult be az úz-völgyi katonai temetőbe, miután szétverték a bejáratát. A
csíkszeredai tudósító, Csúcs Péter az események középpontjában, a székelykapunál filmezte a
jeleneteket, amikor egy feldühödött, csuklyás férfi egy hosszú léccel, hatalmas erővel a
csíkszeredai filmes felé csapott. Eltalálta a kameráját, ami használhatatlanná vált. Ezért a
Bethlen Gábor Alap fél millió forintot ajánlott fel az MTVA csíkszeredai tudósítójának, egy új
kamera vásárlásához. Ezt a visegrádi médiatalálkozón jelentette be Potápi Árpád János
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államtitkár, aki elismeréssel szólt munkatársunk, Oláh-Gál Elvira bátorságáról is, amivel
műsorunkat tudósította az eseményekről.

Az I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozóról, megrendezésének céljairól nyilatkozott a
Határok nélkülnek Potápi Árpád János államtitkár, Szilágyi Péter miniszteri biztos, Grezsa
István miniszteri biztos és Szili Katalin miniszterelnöki megbízott.
a következőket mondta.

A konferencián többek között a média változó helyzetéről is szó volt, a nézők, hallgatók,
olvasók fogyasztói szokásairól, valamint az online felületekről, amelyek lassan, de biztosan
átveszik a vezető szerepet. Előadást tartott Molnár-Bánffy Kata, a Salt Communications
ügyvezetője is.

Az I. Kárpát-medencei Magyar Médiatalálkozón külhoni alkotásokat díjaztak. A
nemzetpolitikai államtitkárság felhívására 130 pályamunka érkezett. Televíziós kategóriában
Magyari Tekla és Simó Csaba Erdélyből, a írott sajtó kategóriájában Markovics Annamária
Vajdaságból, a rádiós kategóriában ugyancsak a Vajdaságból Ternovácz István alkotása nyert
első díjat.

Itt hívom fel hallgatóink figyelmét, hogy Ternovácz István győztes pályaművét és a második
helyezést elért Iváncsik Attila alkotását vasárnapi adásunkban hallgathatják meg.

Határok nélkül
2019. június 15. – Kossuth Rádió

Közel 160 ezer gyermeket tartanak nyilván Romániában, akinek egyik vagy mindkét szülője
külföldön dolgozik. Idén tavasszal jelent meg Böszörményi Zoltán Sóvárgás című kisregénye,
amelyet napjaink kelet-közép-európai jelensége inspirált, hogy a Nyugat- vagy DélEurópában megélhetést kereső vendégmunkások gyerekeit otthon nagyszülők, ismerősök
vagy bérszülők nevelik, akik jobb esetben igyekeznek pótolni a szülői szeretetet. Ám sokszor a
szülő (vagy szülők) hiánya mély nyomokat hagy a gyermekekben, nem egyszer
visszafordíthatatlan kóros lelki elváltozásokat okoz. Böszörményi Zoltán kisregénye ezt a
témát dolgozza föl valós történet alapján. Egy édesanyja után sóvárgó kislány vallomásában a
személyes kálvária mögött ott sötétlik egy egész régió tragédiája. Az aradi származású, de
többnyire a tengerentúlon tartózkodó szerző új könyvét lefordították román és orosz nyelvre
is. Aradon a magyar, Moszkvában az orosz, Temesváron a román nyelvű változat bemutatóját
tartották meg eddig.
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Szász Beáta a Sapientia Egyetem marosvásárhelyi karán, a közegészségügyi szolgáltatások és
politikák szakon tanul. És bár még csak másodéves, de már több erdélyi, magyarországi és
nemzetközi tudományos versenyen, szakmai rendezvényen szerzett elismerést. A
székelyudvarhelyi lány céltudatosan választotta a marosvásárhelyi közegészségügyi szakot,
már elsőévesként bekapcsolódott az egyetem társadalomtudományi kutatásaiba,
témavezetője, Sántha Ágnes szociológus-tanár jóvoltából. Pályaválasztásának, tudományos
munkájának legfőbb célja: jót tenni a közösségének ̶ mondja Szász Beáta, akivel az egyetem
kampuszán beszélgetett Erdei Edit Zsuzsanna.

Ki a pénzét, a megtakarítását hozza haza külföldi munkavállalásából, ki – a hajdani mesterek
mintájára – sok új tapasztalattal gyarapodott tudását, ki egy hatalmas képzőművészeti
műgyűjteményt. Így tett a Szöllősi-Nagy – Nemes páros. Szenvedélyesen gyűjtötték a
Párizsban alkotók munkáit, aminek - hazatértük után - itthon láthatja egy-egy részletét a
közönség. Most éppen a Bibliamúzeumban tekinthető meg Párizs - Paris című kiállításuk. A
kiállítás szeptember végéig tekinthető meg Budapesten, a Bibliamúzeumban.

Huszadik születésnapját ünnepelte szombaton a Temesvári Magyar Nyugdíjasok Klubja. A
szervezet alakulásakor 43 tagot számlált, ma 53 aktív tag vesz részt minden második
szombaton rendezvényein. A belvárosi református egyházközség Újvárossy Ernő termében
megtartott ünnepségre meghívták a szegedi partnerszervezetet is. A vidám, nótás együttlét
alkalmával Lehőcz László először az alapító és a klubot ma is vezető Béres Margitot kérte
mikrofon elé.
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