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Kövér László: az anyanyelv megtartása mellett a helyi gazdaság 
megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálja  

Az anyanyelv megtartása, a nemzetiségi kultúra értékeinek megőrzése mellett a határ 

menti térségek gazdaságának megerősítése is a nemzetiségek megmaradását szolgálják - 

hangoztatta csütörtökön Felsőszölnökön Kövér László, az Országgyűlés elnöke, aki 

kollégája Dejan Zidan a szlovén nemzetgyűlés elnökének társaságában látogatott el a 

Rába-vidék központjába. Kövér László elmondta: találkozójuk a szlovéniai Mura-vidéki 

Lendván kezdődött, ahol első sorban a múlt kérdéseinek feldolgozását, valamint jövőbeni 

kulturális együttműködés kérdéseit vitatták meg. Az eszmecsere második felében, a 

magyarországi szlovének által lakott Rába-vidéken pedig a helyi gazdaság fejlesztésével 

kapcsolatos elképzelések kerültek a nemzetiségi közösség vezetőivel folytatott megbeszélés 

fókuszába. Úgy fogalmazott: a Rába-vidék fejlesztéséről szóló tervek már elkészültek és 

hamarosan a kormány asztalára kerülnek. Az anyanyelv megtartásán túl egy nemzeti 

kisebbség megmaradását az is szolgálhatja, ha az anyanyelv használata egy határ menti 

térségben a két ország gazdasági kapcsolatainak élénkülésével, helyi vállalkozók révén 

"gazdasági faktorrá" is válik - hangzott el. A magyar politikus hozzátette: az államok és 

kormányok feladata, hogy akár a jogi szabályozással, akár az infrastruktúra fejlesztésével 

segítsék a helyi gazdaság fejlődését, hozzájárulva a térség népességmegtartó képességének 

növeléséhez. 

 

Potápi: A diaszpóra magyarsága bizonyította élni akarását 

A diaszpóra közösségei bizonyították élni akarásukat, és azt, hogy meg akarják őrizni 

magyarságukat, identitásukat – mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár a 

hétvégi magyar iskolák találkozóján Budapesten. Potápi Árpád János kiemelte: 

Magyarország történelme úgy alakult, hogy hazánk világnemzetté vált. A történelem 

kegyetlenségei, a politikai, gazdasági változások miatt a magyarság szétszóródott az egész 

világban; a folyamat az 1850-es években kezdődött, és utána folyamatosan, hullámokban 

valósult meg. Az államtitkár szerint ez azt is jelenti, hogy bárhová utazik valaki a világban, 

találkozhat magyar emberekkel, és számíthat a segítségükre. Potápi Árpád János kitért 

arra, hogy a diaszpóra magyarsága lélekszámra egy akkora nemzetrész, mint a környező 

országokban élő magyarság. Olyan nemzetrészről van szó, amelynek tagjai nemhogy 

ellenségei voltak a magyarságnak, de mindig megőrizték és büszkén vállalták 

identitásukat, Magyarország nagyköveteiként voltak jelen. Az államtitkár köszönetet 

mondott mindezért, illetve azért, mert a diaszpórában élők kiálltak Magyarország és a 

magyar kormány mellett az elmúlt években. arország és a magyar kormány mellett az 

elmúlt években. Szilágyi Péter nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos ismertette a 

diaszpóra magyarsága számára indított programokat, és kitért arra, hogy tavaly már 

célzott, nyílt pályázatokat tudtak meghirdetni. Két felhívást tettek közzé, az egyik 
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kifejezetten a hétvégi iskoláknak szólt. Idén közös keretet hirdetnek meg 500 milliós 

forrással a hétvégi iskolák és a diaszpóraszervezetek számára - közölte.  

 

Miniszteri biztos: a magyar kormány nem határokban, hanem 
nemzetben gondolkodik 

A magyar kormány nem határokban, hanem nemzetben gondolkodik – mondta Szilágyi 

Péter miniszteri biztos a II. Pedagógus expón szombaton Budapesten. Szilágyi Péter 

kiemelte: a nemzet szélei nagyon tágak, a mostani rendezvényre is a világ több mint 30 

országából érkezett pedagógus, köztük több száz határon túli magyar. Emlékeztetett arra, 

hogy a 19–20. században sok honfitársuknak kellett hazáját elhagynia, de kultúrájukat, 

nyelvüket, a Kárpát-medencét soha nem felejtették el. A magyarság mára világnemzetté 

vált, amelynek mindig van egy központja, anyaországa, amely mindig segíti és hazavárja a 

magyarokat – mondta. Beszámolt arról, hogy tavaly több mint 6000 magyar családot értek 

el és 10 ezer magyar gyermeket szólítottak meg a Külhoni magyar családok éve program 

keretében. Idén is ez a cél a Külhoni magyar gyermekek éve program során – fűzte hozzá. 

Kitért arra, hogy több mint 3000 külhoni magyar oktatási intézmény működik a határon 

túl az oktatás minden szintjén. Ezekben csak magyarul vagy részben magyarul oktatnak, és 

több mint 250 ezer diák tanulja a magyar nyelvet, kultúrát. 

 

Semjén: Az RMDSZ és a Fidesz–KDNP szövetségét az erdélyi magyar 
választók kényszerítették ki 

Semjén Zsolt szerint teljes a bizalmi együttműködés Orbán Viktor és Kelemen Hunor 

RMDSZ-elnök között, de az RMDSZ és a Fidesz-KDNP szövetségéről nem a politikusok 

állapodtak meg: ezt az erdélyi magyar választók kényszerítették ki. A magyar kormány 

miniszterelnök-helyettese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

kongresszusán mondott köszöntőjében beszélt erről pénteken, Kolozsváron. Kijelentette: 

azok az erdélyi magyarok kényszerítették ki a magyarországi kormánypártok és az RMDSZ 

együttműködését, amelyek elsöprő többségben szavaznak a romániai választásokon az 

RMDSZ-re, a magyarországi választásokon pedig a Fidesz-KDNP-re. Kijelentette: "Semmi 

nem fogadható el, ami gyengíti az RMDSZ-t", mert ha a szövetség meggyengülne, véget 

érne az erős magyar érdekképviselet az erdélyi önkormányzatokban és a bukaresti 

parlamentben. Úgy vélte: az RMDSZ-re a román–magyar kapcsolatok területén is szerep 

hárul. Hozzáfűzte: amikor Románia és Magyarország együttműködött, az segítette a 

brüsszeli források lehívását. Semjén Zsolt a kongresszuson jelen levő román 

politikusokhoz szólva kijelentette: az RMDSZ és Magyarország soha nem kért olyan 

kisebbségi jogokat, amelyekre nincsen számos példa az EU-ban. "Ha elfogadnánk, hogy 
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vannak olyan jogok, amik járnak másnak, de nem járnak az erdélyi magyarságnak, azt 

fogadnánk el, hogy kevesebbek, alávalóbbak vagyunk más népeknél. Ha másoknak jár, 

nekünk is jár, ha másoknak szabad, nekünk is szabad. Annak a megértését kérjük, hogy 

amit kérünk, az nem extremitás, hanem normalitás" – fogalmazott a miniszterelnök-

helyettes. 

 

Potápi: Minden magyar gyermeknek legyen lehetősége magyar 
óvodába járni 

A harmadik üteménél tartó Kárpát-medencei óvodafejlesztési programmal a kormány meg 

akarja teremteni a lehetőségét annak, hogy minden magyar gyermek és minden 

vegyesházasságban született gyermek magyar bölcsődébe, magyar óvodába járhasson. 

Erről Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára 

beszélt szerdán Nyárádszeredában, amikor a katolikus templomkertben, a Bocskai-napok 

keretében, a helyi közösség képviselőivel együtt ünnepélyesen elhelyezték az új magyar 

óvoda alapkövét. Az államtitkár kiemelte: a Nyárád-mentén több mint hatvanezer, annak 

legnagyobb településén, Nyárádszeredában pedig több mint hatezer magyar él, és fontos, 

hogy ez a közösség meg tudja őrizni identitását. Ezt a célt szolgálja a katolikus egyház 

óvoda-, illetve a református egyház bölcsődeépítési beruházása, amely a magyar kormány 

70 millió forintos támogatásából valósul meg. Tóth Sándor, Nyárádszereda polgármestere 

az MTI-nek elmondta: a katolikus óvoda és református bölcsőde számára a katolikus 

templom szomszédságában lévő romos épület felújítása révén alakítanak ki korszerű 

tantermeket. Az építkezés néhány hónapon belül befejeződhet, és a romániai oktatási 

rendszer által megkövetelt engedélyeztetési eljárás után valószínűleg a 2020 

szeptemberében kezdődhet meg az oktatás. 

 

Együttes fellépésre szegődtek a Kárpát-medencei magyar politikai 
alakulatok vezetői Kolozsváron 

Ünnepélyes fogadalmat tettek a Kárpát-medencei magyar politikai alakulatok vezetői az 

RMDSZ Kolozsváron zajló kongresszusán pénteken, hogy együttes erővel lépnek fel a 

magyar közösségek érdekében az Európai Unióban. A legnagyobb magyarországi és a 

határon túli magyar politikai szervezetek választott vezetőiként, az Európai Néppárt közös 

frakciójának tagjaiként az alakulatok vezetői azt vallják, hogy a nemzeti kisebbségvédelmi 

kezdeményezés sikere a magyar összefogásnak köszönhető. Ennek jegyében folytatják 

munkájukat az őshonos kisebbségek védelmében. „Célunk egy európai kisebbségvédelmi 

törvény elfogadtatása. Azért küzdünk, hogy a magyar embereknek szülőföldjükön az 

otthonmaradáshoz megfelelő életkörülményeket biztosítsunk. Azért dolgozunk, hogy az 

Európai Unió segítse ezt a folyamatot, a támogatások nőjenek, ne csökkenjenek” – 

szerepel a nyilatkozatban. A Kárpát-medencei pártok vezetői leszögezik, a magyarság 
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jövőjét egy erős Európában képzelik el, amely képes megvédeni határait, kultúráját, 

polgárait. „Ezért össze kell fognunk, és együttes erővel kell képviselnünk a magyar 

nemzetet az Európai Unióban is” – szögezi le az állásfoglalás. A Kárpát-medencei magyar 

politikai alakulatok vezetői tisztelettel kérik a magyarokat a Kárpát-medence minden 

szegletében, hogy erősítsék a magyar összefogást, vegyenek részt a májusi európai 

parlamenti választásokon. 

 

A pragmatikus transzilvanista politika folytatását ígérte Kelemen 
Hunor 

A pragmatikus transzilvanista politika folytatását ígérte a Romániai Magyar Demokrata 

Szövetség (RMDSZ) kongresszusán szombaton elmondott beszámolójában Kelemen 

Hunor, a szövetség újraválasztott elnöke. Kifejtette: az RMDSZ-ben vannak konzervatívak, 

liberálisok, kereszténydemokraták és szociáldemokraták, kormányzáspártiak és 

ellenzékiek, de a szövetségben mindenekelőtt a pragmatikus transzilvanizmus volt és lesz a 

közös ideológia.  "Nem voltunk, nem vagyunk és nem is leszünk más pártok, más 

ideológiák csatlósai, csak kizárólag saját közösségünk alakítói. Aki ezt megérti és elfogadja, 

annak tisztességes, szavatartó partnerei leszünk" – mondta az elnök. Kelemen Hunor 

kiemelte: az RMDSZ szövetségkötéseit is a pragmatizmus jellemezte. Hangsúlyozta azt is, 

hogy az RMDSZ mindig partnerségre törekszik Magyarország kormányával. 

Örvendetesnek tartja, hogy a magyar kormány nemcsak "afféle kötelező házi feladatként" 

tekint a határon túli magyar kisebbségek törekvéseinek támogatására, és ma már nemcsak 

oktatási és kulturális programok támogatására van lehetőség, hanem gazdaságfejlesztési 

program is indult, illetve jelentős sportágazatok is érkeztek Erdélybe. 

 

Szijjártó: Magyarország és Szlovákia szövetségesek 

Magyarország és Szlovákia szomszédos és szövetséges országok, és az elmúlt években 

mindkét oldalon sokat dolgoztak azért, hogy ez a korábban elképzelhetetlen mondat ma 

kimondható legyen - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn 

Budapesten, miután szlovák kollégájával egyeztetett. A tárcavezető sajtótájékoztatóján 

kiemelte: továbbra is szoros a kétoldalú együttműködés az Európai Unió jövőjét illető 

legfontosabb kérdésekben, mindkét ország kiállt az illegális migrációval szemben, és 

továbbra is kiállnak a kötelező betelepítési kvóták bevezetésével szemben. Szijjártó Péter 

úgy vélte, a dinamikusan fejlődő magyar-szlovák kapcsolatok előnyösek a felvidéki 

magyaroknak és a Magyarországon élő szlovákoknak is. Közölte: tavaly meghaladta a 

tízmilliárd eurót a kétoldalú kereskedelmi forgalom, Szlovákia a harmadik legfontosabb 

kereskedelmi partnere Magyarországnak. Folytatják a felvidéki gazdaságfejlesztési 
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programot, fejlesztik a közlekedési kapcsolatokat: jövőre átadják az új komáromi közúti 

hidat és a rajkai gyorsforgalmi útösszekötetést - mondta. Hozzátette: emellett három új 

hidat építenek az Ipolyon, amihez uniós forrásokat nyertek, és napirenden van két 

megszüntetett vasúti összeköttetés újraindítása. A külügyminiszter arról is beszélt, hogy 

Nyitrán tiszteletbeli konzul vezette képviseletet, Besztercebányán pedig alkonzulátust 

nyitnak, ami mutatja, hogy Magyarország milyen nagy jelentőséget tulajdonít a kétoldalú 

kapcsolatoknak.   

 

Az MKP jelöltje visszalépett a legerősebb ellenzéki jelölt javára 

A Magyar Közösség Pártjának (MKP) jelöltje kedden Pozsonyban bejelentette, hogy nem 

indul a szlovákiai elnökválasztáson. Menyhárt József a felmérések által legerősebbnek 

tartott ellenzéki jelölt, Robert Mistrík javára lépett vissza. Az MKP elnöke a párt Országos 

Tanácsa (OT) által megerősített döntését a „közös felelősségvállalás szükségességével”, 

valamint azzal indokolta, fennáll a veszélye annak, hogy a márciusi államfőválasztás 

második fordulójába nem jutna „jobboldali, demokratikus” jelölt. Az MKP politikusa 

egyúttal felszólította a többi „jobboldali demokratikus” jelöltet, hogy értékeljék át 

jelöltségükkel kapcsolatos álláspontjukat. A magyar választókat pedig arra kérte, a 

voksoláskor álljanak ki Robert Mistrík mellett. Menyhárt József a döntését indokolva a 

2004-es államfőválasztás során előállt helyzetet hozta példaként. 2004-ben az 

államfőválasztás második körébe két azonos térfélen politizáló jelölt, Vladimír Meciar és 

az azután államfőnek választott Ivan Gasparovic jutott. „Az akkori jobboldali jelöltek 

makacssága ahhoz vezetett, hogy Gasparovic lett az államfő” – mutatott rá Menyhárt, aki 

szerint el kellene kerülni, hogy hasonló helyzet álljon elő. Szlovákiában március 16-án 

tartják az ország történetében már ötödik közvetlen államfőválasztás első körét. A 

voksoláson több mint tíz jelöltre lehet szavazni, ha közülük egyik sem kapja meg a voksok 

több mint felét, akkor második választási kört tartanak, amelybe a két legeredményesebb 

jelölt jut tovább. 

 

Egy átfogó szlovák nemzetiségi törvény elkészítéséről döntöttek a 
szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság ülésén 

Egy Pozsony által elkészítendő, átfogó nemzetiségi törvényről fogadtak el ajánlást a 

szlovák-magyar kisebbségi vegyesbizottság pozsonyi ülésén – tájékoztatta Kalmár Ferenc, 

a vegyes bizottság magyar társelnöke a magyar közmédia újságíróit a késő estig tartó 

találkozó egyik szünetében szerdán. Kalmár Ferenc, aki egyidejűleg Magyarország 

szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa is, a találkozó 

legfontosabb eredményének nevezte a szerdán elfogadott ajánlást, amely egy olyan 

jogszabály elkészítését irányozza elő, amely elkészülte után a Szlovákiában élő nemzetiségi 

kisebbségek – ezen belül a magyarok – megmaradását és fejlődését lenne hivatott 
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biztosítani. A bizottság által elfogadott ajánlások – jellegükből adódóan – nem kötelező 

érvényűek, ám azokkal további lépéseket előirányozva foglalkozniuk kell az érintett 

kormányzatoknak. Komoly témákat vettünk elő, komoly és időnként nehéz tárgyalásokat 

folytattunk” – mondta Kalmár Ferenc, aki a több mint két éves szünet után létrejött 

találkozó hangulatát partnerinek és együttműködőnek minősítette, ugyanakkor a 

tárgyalást eredményesnek nevezte. 

 

Pásztor István: Megmarad a Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecsén 

A dolgok mostani állása szerint megmarad a Petőfi Sándor Általános Iskola Óbecsén – 

nyilatkozta a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című műsorában Pásztor István. A 

Vajdasági Magyar Szövetség elnöke kifejtette: annak érdekében, hogy ne kerüljön lakat az 

intézmény ajtajára, a Szerb Haladó Párt elnökével, azaz Szerbia államfőjével, Aleksandar 

Vučićtyal is tárgyalt, és a támogatását kérte az ügyben: „Azt mondtam neki, hogy mi ezt a 

döntést nem tudjuk elfogadni, és szeretném, ha támogatna engem, partnerem lenne ebben 

az erőfeszítésben. A dolgok mostani állása szerint meg fog maradni a Petőfi Sándor 

Általános Iskola Óbecsén”. A VMSZ elnöke arról is beszélt, hogy a március végére tervezett 

szerb-magyar közös kormányülésen döntés születhet arról, hogy még legalább két Szerbia 

és Magyarország közötti határátlépő működhessen meghosszabbított nyitvatartással, ezzel 

is csökkentve az átkelőkre nehezedő nyomást. „Ez egy olyan állapot, amit semmiféleképp 

nem tudunk elfogadni. Ezért volna fontos, ha módosítás történne a határátkelők 

nyitvatartása szempontjából. Én személy szerint fontosnak tartanám, és ezt 

szorgalmaztam is minden eddigi beszélgetésen, hogy minimum két olyan határátkelő 

legyen még pluszban, amely ha lehetséges, akkor 24 órán keresztül legyen nyitva. Ebből a 

kettőből egészen biztos, hogy a Horgos kettő vagy a királyhalmi lenne a legjobb” – mondta 

a VMSZ elnöke. 

 

Ismét felújított óvodákat adtak át Kárpátalján 

A Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program második üteme részeként február 19-én 

ünnepélyes keretek között újabb felújított óvodákat adtak át a kárpátaljai Dédában és 

Batáron. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének 

fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős 

miniszteri biztosa hangsúlyozta, hogy többszörösen jelképes ez az óvodaátadás. Ebben az 

évben, a munkácsi római katolikus óvoda átadása után, most két újabb intézményt 

avathattak, mely jól jelképezi, mennyire elfogadhatatlan körülmények között jártak a 

gyermekek óvodába. Most egy korszerűen felújított épület várja a legkisebbeket, mely 
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minden magyar gyermeket megillet. Kiemelte a görögkatolikus egyház és az 

óvodapedagógusok áldozatos munkáját, és háláját fejezte ki, hogy van kinek építkezni. 

Biztosított mindenkit, hogy Magyarország mindig megbízható szomszédja volt 

Ukrajnának. Legyen szó védőoltásról, egészségügyi felszerelésről, szociális juttatásokról, a 

magyar kormány támogatni fogja a kárpátaljai magyarokat a rossz politikai államkapcsolat 

ellenére is. Továbbá mindent megtesznek azért, hogy elősegítsék a szülőföldön maradás 

lehetőségét. – Ha elhisszük, hogy egy nemzeti közösségbe tartozunk itt a Kárpát-

medencében, akkor a XXI. században elérhetjük, hogy Kárpátalján megéri magyarnak 

lenni. Végezetül elmondta, hogy a száz év magány véget ért, egy erős és gyarapodó nemzet 

vagyunk, éljünk a határ bármely oldalán. 

 

Az ukrán külügyi tárca megengedhetetlennek minősítette Gulyás 
Gergely kijelentését az oktatási törvényről 

Az ukrán külügyminisztérium megengedhetetlennek minősítette pénteken Gulyás 

Gergelynek, a Miniszterelnökséget vezető miniszternek azt a kijelentését, amellyel 

félfasisztának nevezte az ukrán oktatási törvényt. Gulyás Gergely csütörtöki budapesti 

sajtótájékoztatóján az ukrajnai választásokra vonatkozó egyik újságírói kérdésre válaszolva 

azt mondta, bíznak abban, hogy az új adminisztrációval szót lehet érteni, mert a 

jelenlegivel nem sikerült. Ukrajnának most kisebbségi jogokat eltipró kormánya van, 

amely egy félfasiszta oktatási törvényt fogadtatott el – tette hozzá, jelezve: továbbra is azt 

várják, Ukrajna változtasson a jogszabályon. „Mi tárgyalásokat folytatunk partnereinkkel 

az ő országaikban megválasztott képviselőiken keresztül, és elvárjuk, hogy épp ilyen 

tisztelettel viseltessenek az ukrán nép választásai iránt is” – hangsúlyozta a külügyi szóvivő 

a tárca honlapján közzétett közleményben. Leszögezte, hogy Ukrajnában sem a kormány, 

sem a társadalom nem táplál magyarellenes érzelmeket, és Kijev továbbra is készen áll a 

párbeszédre Budapesttel. Emlékeztetett arra, hogy az ukrán oktatási törvényt megvizsgálta 

az Európa Tanács Velencei Bizottsága és a testület ajánlásainak végrehajtása folyamatban 

van.  

 

Svédországi Magyarok Országos Szövetsége: érthetetlenek a 
családtámogatási terv körüli heves indulatok 

Érthetetlen, hogy a bejelentett családtámogatási terv miért váltott ki heves indulatokat. 

Minden ország kormányának szuverén joga, valamint kötelessége, hogy lehetőségei szerint 

országa állampolgárainak a boldogulását elősegítse - közölte a Svédországi Magyarok 

Országos Szövetségének vezetősége szombaton az MTI-vel. A közlemény szerint a 

szervezet mély aggodalommal szemléli választott hazája, Svédország és anyaországa, 
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Magyarország kormányai között fennálló éles szemléletbeli ellentéteteket, amelyet az 

Orbán Viktor miniszterelnök által bejelentett családvédelmi akcióterv váltott ki. "Svéd 

állampolgárokként büszkék vagyunk a világszerte elismert és irigyelt szociális hálóra, 

amely általános jólétet biztosít minden svédországi lakosnak. A bejelentett magyarországi 

családvédelmi terv is ezt szolgálja. Nem kirekesztő, hisz Magyarország minden 

állampolgára részesülhet a javasolt támogatásból, vallási vagy etnikai hovatartozástól 

függetlenül" - hangsúlyozták, hozzáfűzve, mindenki maga döntheti el, hogy él-e ezzel a 

lehetőséggel vagy sem. 

 

30 éves az ausztráliai magyarság legnagyobb rendezvénye, a 
melbourne-i Hungarofest 

Péntektől vasárnapig tartották Melbourne-ben az ausztráliai magyarság legnagyobb 

rendezvényét, a Hungarofest elnevezésű kulturális seregszemlét, amelynek keretében 

mintegy 60 programmal várták az érdeklődőket.  Az idén harminc éve annak, hogy 

megszervezték az első Hungarofestet Melbourne-ben. A hagyományoknak megfelelően 

minden páratlan évben, február utolsó hétvégéjén tartják a fesztivált, amely a 100 ezer főre 

becsült ausztráliai magyarság meghatározó rendezvénye. A 15. alkalommal megvalósuló 

művészeti találkozót és kötetetlen pikniket 2-3 ezer vendég keresi fel alkalmanként a 

Magyar Központban. Marót Márta, a Hungarofest főszervezője kiemelte, hogy a 

rendezvény az ausztráliai magyarok összefogásának méltó példája, a melbourne-i találkozó 

sikere érdekében körülbelül 140-en csatlakoztak hozzájuk önzetlen segítőként. 
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