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Nyomtatott és online sajtó 
 

A magyar nemzeti színek használata miatt, szeparatizmus címén 
büntetőeljárást indított a KMKSZ ellen az ukrán biztonsági szolgálat 
2019. július 18. – MTI, Webrádió, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet 

Az ukrán külügyminisztérium kezdeményezésére büntetőeljárást indított csütörtökön az 

Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ellen, 

mert a hatóság szerint a magyar szervezet hetilapja címoldalának választási térképén a 

magyar nemzeti lobogó színeivel kiemelve ábrázolta a magyar érdekeltségű három egyéni 

választókerületet. Az SZBU az ukrán büntetőtörvénykönyv 110-es cikkelyének 2. pontja - 

Ukrajna területi egységének és sérthetetlenségének megszegése - alapján indított eljárást a 

KMKSZ ellen, mert a szervezet Beregszászon kiadott Kárpátalja című hetilapja kedden 

megjelent számának címoldalán közölt választási térképen piros, fehér és zöld színekkel 

ábrázolta a július 21-i előrehozott ukrán parlamenti választáson induló három magyar egyéni 

jelölt választókerületét. A hatóság szerint a KMKSZ ezzel feltételesen elkülönítette a jelzett 

térségeket Kárpátalja többi részétől - adta hírül a zakarpattya.net.ua kárpátaljai hírportál. 

 

Szili: a magyar közösségeknek maguknak kell megfogalmazniuk milyen 
közösségi jogokat akarnak megteremteni 
2019. július 18. – MTI, hirado.hu, Ma7  

A magyar közösségeknek maguknak kell megfogalmazniuk milyen típusú autonómiát és 

milyen közösségi jogokat akarnak megteremteni - jelentette ki Szili Katalin miniszterelnöki 

megbízott a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári 

rendezvényének, a Gombaszögi Nyári Tábornak az egyik fórumán csütörtökön. Szili Katalin 

erről az "Autonómia, mint európai megoldás" címet viselő, a Ma7 médiacsalád által szervezett 

fórumon beszélt. Az autonómia elképzelésekről szólva elmondta: nem Budapestről fogják 

megmondani, hogy a (külhoni magyar) közösségeknek milyen közösségi jogaik legyenek, és 

milyen típusú autonómiát szeretnének, ezt maguknak a közösségeknek kell 

megfogalmazniuk, mint ahogy ki kell mondani azt is, hogy mindezt "európai keretek között" 

lehet megvalósítani. A miniszterelnöki megbízott rámutatott: Európa nem igazán akar 

foglalkozni az őshonos kisebbségek jogaival. 

 

Orbán Balázs: családbarát fordulatot szeretnénk végrehajtani a Kárpát-
medencében 
2019. július 18. – MTI, origo.hu, Magyar Nemzet, Mandinder  

A magyar kormány családbarát fordulatot szeretne végrehajtani Magyarországon és a Kárpát-

medence magyarságával kapcsolatban, s ebben a civil szervezeteknek szerepe is jelentős - 

jelentette ki Orbán Balázs, a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a 

felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének, a 

Gombaszögi Nyári Tábornak az egyik fórumán csütörtökön. Orbán Balázs erről, "A kormány 
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és a civilszféra együttműködése" címet viselő, a Ma7 médiacsalád által szervezett fórumon 

beszélt. Az államtitkár felmérésekre hivatkozva rámutatott: Magyarországon magasabb a 

"vágyott gyermekek" száma, mint a megszületett gyermekeké, vagyis kevesebb gyermek 

születik, mint amennyit a gyermekvállaláson gondolkodó szülők szeretnének, az államnak 

pedig kötelessége, hogy csökkentse azt a különbséget. Elmondta: a jelenségnek több oka van, 

ezek egyike a gyermekvállalással járó anyagi természetű kihívások, amelyek leküzdésében az 

állam különböző ösztönző rendszereket felhasználva igyekszik segíteni.  

 

Soltész Miklós: a táborozások megerősítik a fiatalokat közösségükben 
2019. július 18. – MTI, Híradó, Magyar Nemzet, Origo, Magyar Hírlap 

Fontos, hogy a fiatal korosztály meg tudja magát erősíteni közösségében, magyarságában és 

kereszténységében – mondta el a közmédiának Soltész Miklós Szigetmonostoron, a felvidéki 

szervezésű Kaptár – keresztény ifjúsági találkozó programjaira látogatva csütörtökön. A 

táborozások lehetőséget teremtenek a fiatalok teljes emberré nevelésében, hiszen az 

iskolaidőszak erre nem mindig alkalmas – hívta fel a figyelmet a Miniszterelnökség egyházi és 

nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára. Soltész Miklós a gyerekek és a fiatalok 

számára nagyon fontos, hogy legyenek olyan találkozók, amikor sokkal több időt tudnak 

szánni egymásra, a határon túl élő közösségeknek pedig – akiknek anyanyelvük, 

magyarságuk megőrzésére is erőt kell fordítaniuk – nagy mértékben segíti egy-egy tábor – 

mutatott rá. 

 

A polgárokon is múlik az anyanyelvhasználat: hasonló problémák, eltérő 
szabályozások a Kárpát-medence magyarlakta országaiban 
2019. július 18. – Krónika 

A törvényi szabályozás és a gyakorlat általában élesen eltér egymástól a kisebbségek 

anyanyelvhasználatát illetően azokban a térségbeli államokban, ahol tekintélyes létszámú 

magyar közösség él. Annak apropóján, hogy Romániában éppen jogcsorbításra tesz kísérletet 

a kormány, felvidéki, vajdasági és kárpátaljai újságírókat kérdeztek a Szlovákiában, 

Szerbiában, Ukrajnában tapasztaltakról. 

 

Úzvölgyi katonatemető: egy tanulmány szerint nem a román hadseregben 
szolgált a románnak tekintett katonák némelyike 
2019. július 18. – Krónika, maszol.ro 

Az úzvölgyi katonatemetővel foglalkozó friss tanulmány arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

román okmányokban név szerint is megemlített hét, románnak tekintett, a sírkertben 

eltemetett katona közül három nem a román hadseregben szolgált, négyre vonatkozóan pedig 

egyelőre nem kerültek nyilvánosságra adatok. 
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A dobrudzsai csángók, akik az Osztrák-Magyar Monarchia ellen harcolva 
nyertek maguknak falut  
2019. július 18. – transindex.ro 

A tengerparttól 14 kilométerre van a falu, ahol a negyven felettiek még beszélnek magyarul. A 

falu keletkezéstörténete is eleve legendás, ezért az utóbbi években előszeretettel foglalkozik 

vele úgy a magyar, mint a román sajtó. Annak ellenére, hogy még 100 éves sincs, létrejötte és 

fejlődése jól dokumentált, a kor történelmi-társadalmi kontextusából érthető, mégis olyan 

mint egy népmese.  

 

Csíky Csengele: hatalmas szükség lesz a politikai szereplők segítségére 
2019. július 18. – transindex.ro 

Kedden ült össze először a Magyar Szülők Szövetsége által létrehozott válságstáb, hogy a 

magyar diákok gyenge érettségi eredményeire megoldást találjanak. Az ülésen oktatási 

szakemberek, szülők, ifjúsági- és diákszervezetek is részt vettek. Hogyan akar a román 

érettségi jegyeken javítani a Magyar Szülők Szövetsége? Kértek-e, vagy kaptak-e ehhez már 

politikai segítséget? Csíky Csengelét, a Magyar Szülők Szövetségének elnökét az első ülés 

eredményeiről kérdezték.  

 

Borboly az 1968-ban kijelölt megyehatárok tiszteletben tartását szeretné  
2019. július 18. – transindex.ro 

A július 9-ei gyimesbükki határvitát követően ellentmondásos és hamis hírek jelentek meg a 

médiában, amelyek valótlanságokat állítanak a települések közötti határok kapcsán – véli 

Borboly Csaba. Hargita Megye Tanácsának elnöke Gyimesbükkben azt kérte, tartsák be az 

1968-ban elfogadott törvényt, állítsák vissza azokat a településhatárokat, amelyeket akkor 

meghatároztak.  

 

Udvarhelyen is tüntetni fog az úzvölgyi incidensek miatt az EMNP 
2019. július 18. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy után július 23-án Székelyudvarhelyen folytatódik az Erdélyi 

Magyar Néppárt tüntetéssorozata, amelynek célja az úzvölgyi katonatemető helyzetére és a 

román szélsőséges megnyilvánulásokra fölhívni a figyelmet - írják egy közleményben. A Ne 

bántsd a magyart! jelmondatú tüntetéssel a Néppárt azt szeretné elérni, hogy megszűnjenek a 

szerintük mára már állami szintre emelt román nacionalista és magyarellenes 

megnyilvánulások és a magyar közösséget érő támadások.  

 

Gálfi mellé állt az EMNP az MPP belharcában 
2019. július 18. – transindex.ro 

A Magyar Polgári Párt és a Erdélyi Magyar Néppárt közt kialakult nézeteltérés és a Gálfi 

Árpád polgármestert elnöki tisztségéből leváltó „puccs” kapcsán is tartott sajtótájékoztatót 

Ölvedi Zsolt, az EMNP székelyudvarhelyi szervezetének elnöke csütörtökön. Ezen részt vett 

Nagy Pállal, az Erdélyi Magyar Néppárt Hargita megyei elnöke is. Ölvedi elmondta, ezen 
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eseményeknek már voltak érezhető előjelei. „Azok, akik megpuccsolták a polgármestert, nem 

szavazták meg azt, hogy az RDE és a polgármesteri hivatal közötti szerződések ügyében a 

városháza egy hozzáértő ügyvédet fogadjon, aki tisztázza, milyen konkrét jogi viszony van a 

két fél között” – hangsúlyozta a néppárti politikus, majd hozzátette: ennek kapcsán rendezni 

szeretnék annak a cekendi szeméttelep-környéki mezőgazdasági területeknek a helyzetét, 

amelyre Szász Jenő és Bunta Levente volt polgármesterek építkezési engedélyt adtak ki.  

 

(Le)hallgatásra ítélve – Márton Áron lehallgatási jegyzőkönyveiről kérdeztük 
Nagy Mihály Zoltán történészt  
2019. július 18. – maszol.ro 

Megjelent a (Le)hallgatásra ítélve - Márton Áron püspök lehallgatási jegyzőkönyvei (1957–

1960) c. könyv a Lector Kiadó, a Varadinum Alapítvány Kiadó és az Iskola Alapítvány Kiadó 

közös gondozásában. A köteten keresztül jobban megismerhetjük Márton Áron 

egyházpolitikai elképzeléseit, az elvei mellett kitartó, időnként ellenállásra is buzdító 

egyházfőt. Az 1000 év Erdélyben, 100 év Romániában program keretében kiadott könyvet 

elsőként a Kolozsvári Magyar Napokon mutatják majd be.  A püspök szekuritátés 

megfigyelési dossziéjának kutatója és a lehallgatási jegyzőkönyvek kötetbe rendezője, Nagy 

Mihály Zoltán történész, levéltáros, a kötet társzerzője válaszolt a maszol.ro kérdéseire.  

 

Óvás, átvilágítás az RMDSZ-ben 
2019. július 19. – Krónika 

A Maros megyei RMDSZ öttagú ügyvivő bizottsággal készül átvilágítani a marosvásárhelyi 

szervezet felfüggesztett vezetőségi fórumainak eddigi tevékenységét. Eközben érintettként 

Szigyártó Zsombor alelnök a szabályzatfelügyelő bizottsághoz fordult, kérve a felfüggesztés 

semmissé nyilvánítását.   

 

Júliustól átszervezi a budapesti Agrárminisztérium az erdélyi szaktanácsadó 
hálózat működését 
2019. július 19. – Krónika 

Átalakul a budapesti Agrárminisztérium által támogatott erdélyi falugazdász-hálózat. Az 

Erdélyi Magyar Néppárthoz (EMNP) közel álló gazdaszervezetek elveszítették eddigi 

szakembereik többségét, a rendszer működtetését Erdély-szinten az RMDSZ-re bízta a 

magyarországi szaktárca. Erdélyi szakemberek szerint nem tesz jót a rendszernek a szakmai 

szervezetek átpolitizálása. 

 

Vita a közösségi jogainkról a MartFeszten 
2019. július 18. – Ma7.sk 

A nemrégiben véget ért MartFeszten a nyelvi jogok érvényesítéséről vitázott Horony Ákos, a 

Szlovákiai Magyarok Kerekasztala Jogsegélyszolgálatának jogásza és Bukovszky László 

kisebbségi kormánybiztos. A beszélgetésben a Szlovákiában már meglévő nyelvi jogok 
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használatáról és a még hiányzó nyelvhasználati jogok elérésének lehetőségeiről esik szó. A 

beszélgetést Haják Szabó Mária vezette. A vita során elhangzott, hogy az utóbbi években 

milyen jogokért sikerült megküzdeni, és ebben mekkora szerepe volt a civil 

kezdeményezéseknek, a szakmai csoportoknak és a politikának. A kormánybiztos elmondta, a 

nyelvi jogaink bizony nem elégségesek, de az adott időszakban ennyit lehetett elérni. Horony 

Ákos jogász felhívta a figyelmet arra, ha megelégszünk azzal, ami most van, akkor 

megállíthatatlan lesz a magyarság további asszimilációja, és ezért abban a politika a felelős. 

 

A családi vállalkozások értéke a gömöri régióban 
2019. július 18. – Felvidék Ma 

A családi vállalkozások szerepe és megosztottsága volt a témája annak a fórumnak, amit a 

Szövetség a Közös Célokért társulás szervezett a Gombaszögi Nyári Tábor harmadik napján. A 

fórumot Hideghéthy Andrea, a SZAKC ügyvezető igazgatója vezette, akinek 

beszélgetőpartnerei két fiatal családi vállalkozás és egy többgenerációs szövetkezet vezetői 

voltak. A GemerProdukt egy szövetkezeti vállalkozás, ahol a kölcsönös tisztelet és 

együttműködés szolgál alapul a többgenerációs vállalat esetében. Mint azt Tóth Ferenc, a 

vállalkozás elnöke elmondta, a családtagok alkalmazottként vesznek részt a munkában, mely 

az apró, ám annál megfontoltabb lépések során vezette őket a siker útjára. 

 

„A kultúrát szereti mindenki pávatollként feltűzni” 
2019. július 18. – Felvidék Ma 

Valakinek az az erény, hogy tudja, kinek kell adni díszdobozban a bonbont – jegyezte meg 

Hégli Dusán a gombaszögi fórumon. Viszont a KKA-ban az előadók szerint sokkal 

igazságosabb rendszer jött létre – állítják a témában Gombaszögön előadók. A Gombaszögi 

Nyári Táborban a Kisebbségi Kulturális Alap elmúlt két évét elemezték a kerekasztal-

beszélgetés résztvevői: Molnár Norbert, Zsélyi Katalin, Hégli Dusan és Tóth Tibor. A 

beszélgetést Sánta Szilárd vezette. Molnár Norbert szólt a KKA megalakulásáról, mely eleinte 

nagyon kaotikus volt. „Te vagy az igazgató, menj és oldd meg” – így kezdődött a munka, 

mondta. A Kisebbségi Kulturális Alap 8 millió euróból gazdálkodik. Ebből 4 100 000 jut a 

magyar kisebbségre, a teljes összeg 53%-a, a törvényből adódóan. 

 

Terítéken az önkéntesség és az erős kapcsolatok 
2019. július 18. – Felvidék Ma 

A Szövetség a Közös Célokért társulás civil információs napot tartott a Gombaszögi Nyári 

Táborban július 18-án. A fórumot a szervezet elnöke, Duray Miklós nyitotta meg. A 

magyarországi és a felvidéki civil szervezetek részére meghirdetett találkozót hagyományosan 

a „Civilek szolgálatában” címmel szerveztük közösen a miskolci Esély és Részvétel Közhasznú 

Egyesület, BAZ Megyei Civil Információs Centrummal. Palik Zoltán, a BAZ megyei CIC 

szakmai vezetője – Az önkéntesség szerepe a civil szervezetek működése szempontjából 

címmel tartott előadást. 
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Szakmai továbbképzés fiatal és pályakezdő vállalkozóknak 
2019. július 18. – Pannon RTV 

Fiatal és pályakezdő vállalkozóknak tartanak Szabadkán háromnapos, műhelymunkákkal 

egybekötött szakmai továbbképzést. A program szervezői és támogatói a Serbia Start Up, 

Oroszország kormánya, az ENSZ fejlesztési programja, a Szerbiai Gazdasági Kamara és az 

észak-bácskai Körzeti Gazdasági Kamara. A tanácskozás célja, hogy a kezdő vállalkozók 

megismerkedjenek a vállalkozásokat serkentő különféle anyagi és egyéb támogatásokkal, 

amelyeket közintézmények, alapok, korporációk, egyesületek és más szervezetek biztosítanak 

országos, tartományi, regionális és önkormányzati szinten. 

 

Sportra fel! - Nyári Sportiskola Magyarkanizsa községben 
2019. július 18. – Pannon RTV 

Két héten át mintegy 200 magyarkanizsai és környékbeli gyerek vesz részt az idei Nyári 

Sportiskola programjain. A két hét alatt három helyszínen folynak a foglalkozások, 

Magyarkanizsa és Horgos mellett a jövő héttől Kispiacon is várják a sportolni vágyó 

gyerekeket. Pedagógusok és leendő pedagógusok ismertetnek meg a gyerekekkel több mint 10 

különböző sportágat. 

 

Kárpátaljai hetilap ellen szorgalmaz eljárást az ukrán külügyminiszter-helyettes 
2019. július 18. – karpatalja.ma 

A Kárpátalja hetilap legfrissebb száma miatt szorgalmaz eljárást Jevhen Bozsok ukrán 

külügyminiszter-helyettes. – A Talpra magyar! szlogen alatt Ukrajna egyes területeinek 

Magyarországhoz tartozását illusztrálják, ami szeparatizmus, s ami ellen eljárást kell 

indítania az Ukrán Legfőbb Ügyészségnek és az Ukrán Biztonsági Szolgálatnak – kelt ki 

magából Twitter-bejegyzésében a politikus. A kárpátaljai magyarságot szavazásra buzdító 

címlapon azokat a területeket jelölték nemzeti színekkel, melyeken magyar képviselők is 

indulnak a parlamenti választásokon. 

 

A nemzeti egység és a cselekvő szeretet jegyében – óvoda épül Eszenyben 
2019. július 18. – karpatalja.ma 

Letették a magyar kormányzati támogatással épülő eszenyi óvoda alapkövét július 17-én. Az 

ünnepélyes eseményen Kovácsik Antónia vezető konzul elmondta: a magyar kormány a 

kárpátaljai magyarság iránti szolidaritását fejezi ki azzal, hogy soha nem látott mértékben 

nyújt támogatást a helyi oktatási-nevelési intézményeknek. A közös cél a szülőföldön 

maradás és boldogulás, s ehhez szeretne biztatást, erőt adni az anyaország. Barta József, a 

Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és a megyei tanács alelnöke beszédében felhívta a 
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https://pannonrtv.com/rovatok/gazdasag/szakmai-tovabbkepzes-fiatal-es-palyakezdo-vallalkozoknak
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/sportra-fel-nyari-sportiskola-magyarkanizsa-kozsegben
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/nezopont/karpataljai-hetilap-ellen-szorgalmaz-eljarast-az-ukran-kulugyminiszter-helyettes/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/a-nemzeti-egyseg-es-a-cselekvo-szeretet-jegyeben-ovoda-epul-eszenyben/
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figyelmet arra, hogy Ukrajna – s azon belül Kárpátalja – egyik legégetőbb problémája az 

elvándorlás.  

 

Átadták a Bátyúi Óperencia Óvodát 
2019. július 18. – Kárpátalja 

Bátyúban július 18-án átadták az iskola óvodai részlegét. A községben az ukrán–magyar 

oktatási-nevelési intézményben működik egy magyar vegyes korosztályú csoport, ahová 25 

gyermek jár. Ám a szülők kérelmezése alapján szükségszerűvé vált egy iskola-előkészítő 

óvodai csoport megnyitása is. Egyeztetve a Beregszászi Járási Oktatási Osztály vezetőivel az 

óvodafejlesztési programnak köszönhetően sikerült a magyar középiskola egy részében 

kialakítani egy óvodai részleget. A támogatás révén álmennyezetet alakítottak ki és 

hangszigetelték a plafont az épületszárnyban, kicserélték a belső nyílászárókat, új bútorzatot 

vásároltak, valamint új mosdók is helyet kaptak az épületrészben.  

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2019. július 18. – Kossuth Rádió 

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke  „A svédországi magyarokhoz” című nyílt 

levelében arra kéri az ott élő – 35 ezer lelket számláló –  magyar közösséget, hogy 

aláírásaikkal támogassák az SZNT uniós polgári kezdeményezését. Az Európai Bizottság  –  

hat évi pereskedés után –   nyilvántartásba vette a nemzeti régiók egyenlőségéért indított 

kezdeményezést, de annak támogatására összesen 1 millió aláírást kell összegyűjteni az unió 

legkevesebb 7 tagállamából. Svédországban mostanáig még csak 148-an írták alá a polgári 

kezdeményezést.  

 

Az RMDSZ Európai Parlamenti képviselői arra készülnek, hogy még idén benyújtják az új 

Európai Bizottsághoz az őshonos kisebbségvédelmi polgári kezdeményezést, ahogyan ismert 

MinoritySafePack javaslatot.  Az erdélyi képviselők bíznak az új bizottság kedvező 

hozzáállásában. Oláh-Gál Elvira kérdezte telefonon a Brüsszelben tartózkodó Vincze Lóránt 

EP-képviselőt.  

 

Nagyszőlősön az elmúlt 10 évben nem épült új középület, ezért is volt ma nagy esemény a 3. 

Számú Perényi Zsigmond Középiskola sportközpontjának  alapkő-letétele.  Kárpátalján az 

elmúlt napokban elhelyezték a szerednyei magyar ház és a beregszászi sportuszoda alapkövét 

is. Először Brezovics Lászlót, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnökét halljuk.   
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https://karpataljalap.net/2019/07/18/atadtak-batyui-operencia-ovodat
https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2019-07-18_18-02-00&enddate=2019-07-18_18-40-00&ch=mr1
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Hogyan érinti a magyar kisebbséget a közelmúltban elfogadott román közigazgatási törvény? 

Milyen hiányosságai vannak? Csomortányi István, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke a többi 

között erről is szólt a Nagyváradon tartott sajtótájékoztatóján.  

  

Meghirdette a felsőoktatási és a demonstrátori ösztöndíjra, valamint az Európa Kollégiumi 

elhelyezésre a pályázatokat a Magyar Nemzeti Tanács. Az a diák, aki sikeresen pályázik akár 

több ösztöndíjra is - úgy szerezhet diplomát, hogy a családjának egy fillérjébe sem kerül a 

továbbtanulása.  

 

Hétfőn kezdődött és péntekig tart a Partiumi Keresztény Egyetem és a temesvári START 

Iroda Maradj itthon! nyári műhelye. Ez olyan fiataloknak szól, akik nyelvi, kulturális, 

pedagógiai tanulmányokkal rendelkeznek, akik az otthonmaradás elkötelezettjei, és kulturális 

ismereteiket képesek lesznek a helyi kisebbségi közösségekben kamatoztatni. A temesvári 

Gerhardinum líceumban folynak a különböző előadások, műhelygyakorlatok, de a kurzuson a 

legnépszerűbb a magyarszentmártoni terepgyakorlat.  

 

Kevesen vagyunk, de egyre többen, akik szívesen támogatnak magyar kulturális és közéleti 

programokat, illetve alapítványokat - mondta Sebő Éva vállalkozó, aki szerint az is nagyon 

fontos, hogy a vevőt az anyanyelvén szólítsák meg. A révkomáromi vállalkozóval Haják Szabó 

Mária beszélgetett. 

 


