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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Szijjártó: könnyebb a párbeszéd az új ukrán vezetéssel 
2019. szeptember 26. – MTI, Hír TV, Magyar Nemzet, Origo, hirado.hu, karpatalja.ma    

Könnyebb a párbeszéd az új ukrán vezetéssel, mint az előzővel - jelentette ki Szijjártó Péter 

külgazdasági és külügyminiszter New Yorkban csütörtökön, miután megbeszélést folytatott 

Vadim Prisztajkóval, az ukrán diplomácia új vezetőjével. Ez volt a két miniszter első 

találkozója. Mindkét fél a jószomszédi kapcsolatokban érdekelt, abban, hogy a két ország 

kapcsolata visszatérjen oda, ahol néhány esztendővel ezelőtt volt - értékelte a találkozót 

Szijjártó Péter az MTI-nek nyilatkozva. Elmondta: Prisztajko nyitottságot mutatott, jelezte, 

hogy a kétoldalú viszonyban bármilyen kérdést fel lehet vetni, és egyértelműen kifejezte, hogy 

rugalmasak a kérdések megtárgyalásában. A magyar miniszter úgy értékelte, hogy 

megbeszélésük alapvetően pozitív és építő jellegű légkörben zajlott. "Közelebb vitt minket 

ahhoz, hogy egy nem túl távoli jövőben új kezdetről beszélhessünk Ukrajna és Magyarország 

kapcsolatában" - fogalmazott. 

 

Tőkés László: a temesvári és az erdélyi magyarságot megerősítheti az 1989-es 
helytállásának tudata 
2019. szeptember 26. – MTI, Origo  

Tőkés László szerint a temesvári és erdélyi magyarságot megerősítheti az 1989-es 

helytállásának tudata. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke a Temesvári 

Magyar Napok csütörtök esti nyitóünnepségén beszélt erről a helyi opera nagytermében. 

Tőkés László elmondta: eddigi legnagyobb rangjának és kitüntetésének tekinti, hogy egykor 

temesvári lelkész lehetett. Megállapította: az 1989-es népfelkelés Romániában diverzióba és 

puccsba torkollott, amit kommunista visszarendeződés követett. A népek közötti kezdeti 

egymásra találásnak is  gátat vetett az új életre keltett nacionálkommunizmus. A magyar 

kormány üzenetét hozó Szilágyi Péter miniszteri biztos köszöntésében felidézte: Temesvár 

egy bizonyos ideig a Magyar Királyság fővárosa is volt, hiszen Károly Róbert néhány évig ide 

helyezte át királyi székhelyét. A város nevét azonban szerinte is az véste be örökre a 

történelembe, hogy 1989-ben innen indult a kommunista diktatúrát elsöprő romániai 

forradalom. A miniszteri biztos is úgy látta: a Temesvári Magyar Napok, a kulturális és 

gasztronómiai feltöltődés mellett azt a szimbolikus üzenetet hordozza, hogy a város 

magyarsága tud és akar élni. 

 

Johannis az ukrán oktatási törvény módosítását kérte Zelenszkijtől, és a „román 
modellt” dicsérte 
2019. szeptember 26. – MTI, Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro 
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https://hirtv.hu/hirtvkulfold/szijjarto-konnyebb-a-parbeszed-az-uj-ukran-vezetessel-2487925
https://www.origo.hu/itthon/20190926-tokes-laszlo-a-temesvari-es-az-erdelyi-magyarsagot-megerositheti-az-1989es-helytallasanak-tudata.html
https://www.origo.hu/itthon/20190926-tokes-laszlo-a-temesvari-es-az-erdelyi-magyarsagot-megerositheti-az-1989es-helytallasanak-tudata.html
https://kronikaonline.ro/kulfold/johannis-az-ukran-oktatasi-torveny-modositasat-kerte-zelenszkijtol-es-a-broman-modelltr-dicserte
https://kronikaonline.ro/kulfold/johannis-az-ukran-oktatasi-torveny-modositasat-kerte-zelenszkijtol-es-a-broman-modelltr-dicserte
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A 2017-ben elfogadott ukrán oktatási törvény módosítását sürgette Klaus Johannis román 

államfő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytatott New York-i megbeszélésén – derült ki 

a román elnöki hivatal csütörtöki közleményéből. A két államfő az ENSZ-közgyűlés 74. 

ülésszakára érkezett az Egyesült Államokba, és ez volt az első kétoldalú megbeszélésük 

Zelenszkij elnökké választása óta. Johannis kifejezte nyitottságát az együttműködésre, 

ugyanakkor a kétoldalú kapcsolatokat régóta beárnyékoló gondok orvoslását sürgette. A 

román elnök leszögezte: világos és működőképes megoldásokra van szükség az anyanyelvű 

oktatásban okozott problémák elhárítása érdekében, oly módon, hogy a román nyelvű oktatás 

szintje és minősége ne csorbuljon. 

 

Versenyfutás Makkai leváltásáért: a POL után az RMDSZ is fontosnak tartotta 
felkarolni a vásárhelyi alpolgármester menesztését 
2019. szeptember 26. – Krónika, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Nem támogatta a Szabad Emberek Pártja (POL) Makkai Gergely alpolgármester leváltását 

célzó kezdeményezését az RMDSZ marosvásárhelyi szervezete, inkább önálló 

határozattervezetet iktatott csütörtökön a városházán. A POL három tanácsosa – Tatár Lehel, 

Radu Bălaş és Pápai László – egy nappal korábban arra kérte az RMDSZ-frakció néhány 

tagját, hogy írja alá a vegyes párt kezdeményezését, viszont Biró Csaba Szilveszter, Vajda 

György és Kovács Lajos a pártfegyelemre hivatkozva elutasította a kezdeményezést. A 

lépéskényszerbe hozott érdekvédelmi szervezet szerda esti frakcióülésén viszont meghozta a 

döntést, miszerint egyetért az alpolgármester menesztésével, de Makkai leváltását maga 

kezdeményezi. 

 

Soós Zoltán: „kétszer olyan jól kell vigyázni a szavazatainkra, mint amennyire ők 
csalni tudnak”  
2019. szeptember 26. – transindex.ro 

Soós Zoltán, a Maros Megyei Múzeum igazgatója nemrég bejelentette, az RMDSZ jelöltjeként 

ismét indulna Marosvásárhely polgármesteri székéért a jövő évi önkormányzati 

választásokon. A jelölt szerint a választás igazi tétje az, hogy a város megszabaduljon a 

jelenlegi polgármestertől, Dorin Floreától. Soós 2016-ban is indult már, akkor független, 

összmagyar polgármesterjelöltként, és végül 1728 szavazattal kapott kevesebbet a jelenlegi 

elöljárónál. Az újabb jelöltségéről kérdezték. 

 

Nem bíznak a politikában és a politikusokban az erdélyi fiatalok 
2019. szeptember 26. – transindex.ro 

Korrupció, csalás, lopás: a megkérdezett fiatalok leginkább ezekkel a szavakkal asszociálják a 

politikát, derül ki a Bálványos Intézet diákfelméréséből. A kép szerencsére azért árnyaltabb.  

 

Újra az úzvölgyi temetőbe készülnek a román nacionalisták  
2019. szeptember 26. – maszol.ro 
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http://itthon.transindex.ro/?cikk=28033
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28033
http://itthon.transindex.ro/?cikk=28030
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/116888-ujra-az-uzvolgyi-temet-be-keszulnek-a-roman-nacionalistak
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Állítólag megtalálták a 150-ik román háborús hőst, akinek a maradványai Úzvölgyében 

nyugszanak.  „Istennel előre a Román Nemzet Győzelméért!” Ezekkel a szavakkal indul a 

meghívó, amellyel október 25-re az úzvölgyi hősi temetőbe invitálja a románokat a Calea 

Neamului egyesület. A rendezvényt a hadsereg napjára időzítették, amikor a meghívó szerint 

„a Győzedelmes Román Hadsereg felszabadította az utolsó talpalatnyi román földet is a 

horthysta uralom alól”.  

 

Méltóképpen ápolni Elek apó örökségét – Benedek Elek ükunokája, Bíró Boróka 
a kisbaconi emlékházról, a közelgő évfordulókról 
2019. szeptember 26. – Krónika, szekelyhon.ro 

Benedek Elek eszmei, irodalmi és tárgyi örökségét szívvel, lélekkel, nagy odaadással ápolták a 

nagy mesemondó leszármazottai öt évtizeden át, amióta megnyílt a kisbaconi emlékház – 

mondta el a Krónika megkeresésére Bíró Boróka, Elek apó ükunokája, a múzeum egyik 

működtetője. A hétvégén hármas kerek évfordulót ünnepel a háromszéki Kisbaconban 

található emlékház: 160 évvel ezelőtt született, 90 éve hunyt el Benedek Elek, az otthonában 

berendezett múzeum 50 éve működik. 

 

Partiumi színészmúzeum nyílik – Színházi gyűjteményt hoz tető alá Kiss Stúdió 
Színház és a Partiumi Keresztény Egyetem 
2019. szeptember 26. – Krónika 

Partiumi színészmúzeum nyílik Nagyváradon – jelentette be tegnapi közös 

sajtótájékoztatóján a kezdeményező Kiss Törék Ildikó színművész és Pálfi József, az ötletet 

felkaroló Partiumi Keresztény Egyetem (PKE) rektora. Mint a PKE-n megtartott eseményen 

elhangzott, jogi besorolás szerint igazából nem nevezhető múzeumnak a létrejövő intézmény, 

hanem színházi magángyűjteményről van szó, tény viszont, hogy a betérő látogatók ízelítőt 

kapnak mindarról, amiről vagy inkább akikről a színjátszás szólt az elmúlt egy évszázadban 

Nagyváradon és a Partiumban. 

 

Soós Zoltán, az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje a kritikákról, a 
mindenek felett álló közös ügyről 
2019. szeptember 27. – Krónika 

Soós Zoltán, az RMDSZ marosvásárhelyi polgármesterjelöltje a Krónikának adott interjúban 

elárulta: az elmúlt több mint három évben végig tudatosan készült egy újabb 

megmérettetésre. A Maros Megyei Múzeum igazgatója – aki 2016-ban 1700 szavazattal 

maradt alul Dorin Floreával szemben – leszögezte: a húsz éve regnáló polgármester leváltása 

a legfontosabb. Az utóbbi években a politika „kirakatától” magát távol tartó Soós a múlt heti 

jelölési procedúrát megkérdőjelezőknek is üzent: szerinte az RMDSZ-es tagság csaknem 99 

százaléka is a jelenlegi polgármester „hazaküldését” helyezi előtérbe. A jelölt kész tárgyalni az 

ellenzéki magyar pártokkal, és kétnyelvű kampánnyal készül. 
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https://kronikaonline.ro/kultura/meltokeppen-apolni-elek-apo-orokseget-n-benedek-elek-ukunokaja-biro-boroka-a-kisbaconi-emlekhazrol-a-kozelgo-evfordulokrol
https://kronikaonline.ro/kultura/meltokeppen-apolni-elek-apo-orokseget-n-benedek-elek-ukunokaja-biro-boroka-a-kisbaconi-emlekhazrol-a-kozelgo-evfordulokrol
https://kronikaonline.ro/kultura/partiumi-szineszmuzeum-nyilik-n-szinhazi-gyujtemenyt-hoz-teto-ala-kiss-studio-szinhaz-es-a-partiumi-kereszteny-egyetem
https://kronikaonline.ro/kultura/partiumi-szineszmuzeum-nyilik-n-szinhazi-gyujtemenyt-hoz-teto-ala-kiss-studio-szinhaz-es-a-partiumi-kereszteny-egyetem
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Közösen – de mit? 
2019. szeptember 26. – Balogh Levente – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint „a magyar politikai erőknek együtt kellene megvizsgálniuk – és 

megkeresniük az ellenszert arra –, minek tudható be a népszerűségvesztés, és miért nem 

sikerül több magyar választópolgárt megszólítani. Hogy mi az oka annak, hogy sok magyar 

fiatal inkább a román pártok felé fordul annak ellenére, hogy három magyar szervezet közül 

is választhatna, illetve hogy hogyan lehet a fiatalabb korosztályt megszólítani, hogy voksaik 

ne vesszenek el a magyar közösség számára. Az önmagukkal való szembenézés után pedig az 

autonómia és a jogkövetelések ügyében való közös fellépés mellett a választási 

együttműködés lehetőségeit is komolyan fontolóra kell venni ott, ahol ez indokolt és 

lehetséges. Az ugyanis bizonyára több embert lenne képes mozgósítani, mint ahány „fekete 

öves” szimpatizánst demobilizál az „ellenséggel” való közösködés” 

 

Programegyeztető tárgyalás az MKP székházában 
2019. szeptember 26. – MTI, Híradó, Ma7.sk, Felvidék Ma, Új Szó, Körkép 

A jövő évi parlamenti választásokra készülve ma délelőtt a Magyar Közösség Pártja pozsonyi 

székházában programegyeztető találkozót tartottak a felvidéki magyar politikai és civil 

csoportosulások képviselői. Az egyeztetésen a felek áttekintették az MKP Országos Elnöksége 

által jóváhagyott nyitás szellemében az egységes magyar érdekképviselet kialakításának és a 

közös program kimunkálásának lehetőségeit is. Az MKP mellett tárgyalóasztalhoz ültek a 

Magyar Fórum, az Összefogás, az Új Egység, a Csemadok és a Szlovákiai Magyarok 

Kerekasztalának képviselő. Az MKP-val történő koalíciót elutasító Most-Híd képviselőit nem 

hívták meg az eszmecserére, a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalmat (MKDSZ) igen, ők 

viszont a tárgyalás elején jelezték, hogy van egy szóbeli megegyezésük a Most-Híddal, majd 

távoztak – a tárgyalás résztvevői visszavárják őket. 

 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének sajtóközleménye 
2019. szeptember 26. – Felvidék Ma, Körkép 

A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. értesíti a pályázókat, hogy az OTP Bank 2019. szeptember 

27-től megkezdi a „Szülőföldön magyarul” nevelési, oktatási, valamint tankönyv- és 

taneszköz-támogatás átutalását a jogosult pályázók számlájára. Az óvodás, alap- és 

középiskolás tanulók 70,00 eurós nevelési, oktatási, valamint tankönyv-és taneszköz-

támogatásban részesülnek, az egyetemisták pedig 10,00 eurós hallgatói támogatást kapnak. 

 

Cséfalvay: Örülnék, ha magyar párt is a parlamentbe junta 
2019. szeptember 26. – Új Szó 

Cséfalvay Katalin a hónap közepén jelentette be, hogy kilép a Hídból. Politikai pályafutását a 

Sieťben kezdte, a Hídban folytatta, néhány napja pedig a Dobrá voľba párthoz csatlakozott. 

Többek között arról is kérdezték, miért most váltott, de arról is beszélt, hogy hogyan folyt a 

szavazás a himnusztörvényről. 
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https://felvidek.ma/2019/09/programegyezteto-targyalas-az-mkp-szekhazaban/
https://felvidek.ma/2019/09/a-szlovakiai-magyar-pedagogusok-szovetsegenek-sajtokozlemenye/
https://ujszo.com/kozelet/csefalvay-orulnek-ha-magyar-part-is-a-parlamentbe-jutna
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Matricák miatt sértegette a somorjai magyarokat egy helyi szlovák 
étteremtulajdonos 
2019. szeptember 26. – Felvidék Ma 

A múlt héten a kétnyelvűség hiányára figyelmeztető matricák jelentek meg az egyik somorjai 

étterem falán, ami másnap nagy vihart kavart a közösségi hálókon. Az egyik meg nem 

nevezett vendéglátóipari egység tulajdonosa magából kikelve kérte számon az ismeretlen 

tetteseken, hogy leragasztgatták a üvegfalakat, el sem gondolkozva azon, vajon miért 

kifogásolják, hogy a helyszínen hiányoznak a magyar feliratok. 

Másnap az akció megismétlődött, és az említett hely kétszer annyi matricát kapott a közösségi 

hálókra feltett képek alapján, mint előző napon. 

 

A Magyarok Kenyere jótékonysági program adománya a Szepsi Esperesi 
Körzetnek 
2019. szeptember 26. – Felvidék Ma 

Az idén immár kilencedik alkalommal gyűjtöttek búzát a Kárpát-medence minden 

szegletéből, hogy a sok millió búzaszemet összeöntve és megőrölve liszt készülhessen a 

rászorulóknak. A felajánlott búza egy része liszt, a másik része kenyér formájában jut el a 

rászorulókhoz. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara területi egységei megyei szinten osztották 

szét a nemes adományt. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében szeptember 25-én Abaújszántón 

volt a szimbolikus átadás. A kamara idén is 1000 kg lisztet adományozott a Szepsi Esperesi 

Körzetnek szétosztásra. 

 

Identitástudat-válság jelei tapasztalhatók a vajdasági magyar közösségen 
2019. szeptember 26. – Vajdaság.ma 

Kik és milyenek vagyunk? Identitások a Vajdaságban címmel tartott előadást a szabadkai 

VM4K Klubban dr. Klamár Zoltán néprajzkutató, egyetemi oktató. A többes szám nem 

véletlen, ahol sok náció él együtt, ott sokféle identitás alakul ki, létezik egymás mellett. A mai 

vajdasági társadalom ismét a polgári hagyományok felé fordulva alakítja önképét, 

önazonosságát. Ám ez a hagyomány is több rétegű és sokszor elbeszélnek egymás mellett az 

együtt élők, mi több, identitásuk azonos elemeit is másként élik meg. 

 

Vajdasági falugondnokok továbbképzését szervezték meg Kishegyesen 
2019. szeptember 26. – Vajdaság.ma 

Vajdasági falugondnokok továbbképzése elnevezéssel tartottak szakmai napot Kishegyesen a 

falugondnokoknak. Az egész napos összejövetelen a magyarországi és a vajdasági falu- és 

tanyagondnokság eddigi tapasztalatait összegezték a Nők Kishegyesi Fóruma szervezésében. 

Vajdaságban jelenleg 20 falugondnok segíti a rászorulókat, elsősorban az időseket a CMH 

Irodán keresztül a magyar kormány támogatásával. Három további falugondnok a kishegyesi 

önkormányzat, valamint egy a magyarkanizsai önkormányzat támogatásával tevékenykedik. 
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https://felvidek.ma/2019/09/matricak-miatt-sertegette-a-somorjai-magyarokat-egy-helyi-szlovak-etteremtulajdonos/
https://felvidek.ma/2019/09/matricak-miatt-sertegette-a-somorjai-magyarokat-egy-helyi-szlovak-etteremtulajdonos/
https://felvidek.ma/2019/09/a-magyarok-kenyere-jotekonysagi-program-adomanya-a-szepsi-esperesi-korzetnek/
https://felvidek.ma/2019/09/a-magyarok-kenyere-jotekonysagi-program-adomanya-a-szepsi-esperesi-korzetnek/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24180/Identitastudat-valsag-jelei-tapasztalhatok-a-vajdasagi-magyar-kozossegen.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24179/Vajdasagi-falugondnokok-tovabbkepzeset-szerveztek-meg-Kishegyesen.html
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A falugondnok munkája nem egyszerű, sokrétű tapasztalatokat feltételez. Ezért lehet nagyon 

hasznos, ha találkoznak, tapasztalatot cserélnek és a különféle profilú szakemberektől 

szakmai tanácsokat kapnak. 

 

A költségvetésről is tárgyaltak ma a magyarkanizsai képviselő-testületi ülésen 
2019. szeptember 26. – Vajdaság.ma 

366 millió dinár volt Magyarkanizsa község önkormányzatának a bevétele az idei év első 

félévében, ami 10 százalékkal több, mint a tavalyi év ugyanezen időszakában. A kiadások 

viszont 1,2 százalékkal növekedtek a tavalyi évhez képest, így az első félévben az 

önkormányzat 356 millió dináros kiadással számolt – többek között erről is döntöttek a 

képviselő-testület mai ülésén. 

 

Tanévnyitót ünnepelt a Szabadkai Műszaki Szakfőiskola 
2019. szeptember 26. – Pannon RTV 

Idén több mint 180 új tanulóval bővült a főiskola, amely nagy növekedés a korábbi évekhez 

képest. A rendezvényt a helyi zeneiskola tanulói nyitották meg, majd Fürstner Igor, a 

felsőoktatási intézmény igazgatója köszöntötte az új hallgatókat. 

 

Szavaztak a kárpátaljai kistérségekről 
2019. szeptember 26. – karpatalja.ma 

A kistérségek kialakításáról szavazott a Kárpátaljai Megyei Tanács szeptember 26-án. Magyar 

szempontból sikeresnek nevezte a hromadák kialakításáról elfogadott tervezetet Barta József, 

a Kárpátaljai Megyei Tanács első helyettese, a KMKSZ alelnöke. A politikus szerint a megyei 

adminisztráció által benyújtott kialakítási terv is kedvező volt, de sikerült tovább bővíteni a 

magyar érdekeltségű kistérségek számát, miután a szürtei és a kaszonyi hromada is megkapta 

a szükséges szavazatokat. 

 

Dercen és Izsnyéte csatlakozik a munkácsi településtársuláshoz 
2019. szeptember 26. – Kárpátalja  

Ma, szeptember 26-án a Munkácsi Városi Tanács ülésén úgy határoztak, hogy hozzájárulnak 

az Izsnyétei (Zsnyatino) Községi Területi Közösség csatlakozásához a Munkácsi Városi 

Településtársuláshoz. A tájékoztatás szerint előzőleg a falu lakossága egyöntetűen támogatta 

a döntést. 

 

Bor, bab és lovak a csúzai szüreti fesztiválon 
2019. szeptember 26. – Képes Újság 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/24178/A-koltsegvetesrol-is-targyaltak-ma-a-magyarkanizsai-kepviselo-testuleti-ulesen.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/tanevnyitot-unnepelt-szabadkai-muszaki-szakfoiskola-0
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/szavaztak-a-karpataljai-kistersegekrol/
https://karpataljalap.net/2019/09/26/dercen-es-izsnyete-csatlakozik-munkacsi-telepulestarsulashoz
https://kepesujsag.com/bor-bab-es-lovak-a-csuzai-szureti-fesztivalon/
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Vasárnap ismét szüreti fesztivált tartottak Csúzán. Az egész napos rendezvényen volt 

fogathajtás, kultúrműsor és hagyományos hegyibabfőző-verseny is, amit éjszakába nyúló 

szüreti bál zárt. 

 

A Népkör tánccsoportja is fellépett az Eszéki Magyar Napon 
2019. szeptember 26. – Képes Újság 

Szombaton került sor a 21. Eszéki Magyar Napra az eszék-rétfalusi Népkör Magyar 

Kultúregyesület szervezésében. Ezen a rendezvényen mutatkozott be először nagyközönség 

előtt az egyesület nemrég alakult népi tánccsoportja. 

 

Három nap a paprika jegyében Laskón 
2019. szeptember 26. – Képes Újság 

A szervezők idén is mindent megtesznek azért, hogy programban, kikapcsolódási 

lehetőségben ne legyen hiány az idei laskói paprikafesztiválon, híres fűszernövényünk, a 

drávaszögi ember piros aranyának ünnepén október 4-6. között. A programokról Munk Erik, 

a rendezvény főszervezője beszélt lapunknak. 

 

A kisebbségek napja Lipiken 
2019. szeptember 26. – Képes Újság 

Gazdag kulturális és gasztronómiai kínálat mellett rendezték meg a hétvégén a kisebbségek 

napját Lipik városában. Az eseményen magyarságunkat a Lipiki Magyarok Közössége és a 

Dežanovaci Magyarok Közössége képviselte. 

 

A kisebbségi kultúrák gazdagságából adtak ízelítőt Nagypiszanicán 
2019. szeptember 26. – Képes Újság 

Mutassuk meg a kisebbségi kultúrák gazdagságát címmel szervezett rendezvényt a 

Nagypiszanicai Magyarok Közössége, ahol a magyar, a szerb és az albán nemzeti közösség 

szokásait, hagyományait és tárgyi értékeit ismerhette meg a közönség. 
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https://kepesujsag.com/a-nepkor-tanccsoportja-is-fellepett-az-eszeki-magyar-napon/
https://kepesujsag.com/harom-nap-a-paprika-jegyeben-laskon/
https://kepesujsag.com/a-kisebbsegek-napja-lipiken/
https://kepesujsag.com/a-kisebbsegi-kulturak-gazdagsagabol-adtak-izelitot-nagypiszanican/

