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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Nemzetpolitikai államtitkárság: több mint kétszázan jelentkeztek a Jó tanuló, jó 

sportoló című felhívásra 
2020. szeptember 22. – MTI, hirado.hu, Magyar Nemzet, OrientPress, Felvidék Ma, 

Székelyhon 

Az államtitkárság az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: a pályázatra – amely 

a 2020 az erős magyar közösségek éve része – 247 külhoni magyar fiatal nyújtotta be 

jelentkezését. A cél, hogy megtalálják és bemutassák azokat a külhoni fiatalokat, akik a 

tanulás mellett valamely sportágban is kiemelkedő teljesítményt értek el, ezáltal példaként 

szolgálhatnak saját közösségük és az összmagyarság számára. A felhívásra 2020. augusztus 

31-ig lehetett jelentkezni a kiváló tanulmányi átlag és kimagasló sporteredmények 

igazolásával. A pályázatra mind a hat külhoni régióból érkeztek jelentkezők: Erdélyből 159, a 

Vajdaságból 40, a Felvidékről 36, Kárpátaljáról 8, Horvátországból és a Muravidékről pedig 

2-2 pályázat, illetve jelölés érkezett. 

 

Szijjártó: rendezni kell a nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatás kérdését 

Kárpátalján 
2020. szeptember 22. – MTI, Híradó, kormany.hu, Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, 

Demokrata, Mandiner, Origo, Magyar Hang, PestiSrácok, Vajdaság Ma, karpat.in.ua, 

Kárpátalja, karpatalja.ma, Kárpáti Igaz Szó, KárpátHír 

Egyetértésről számolt be a kárpátaljai nyelvhasználat és az anyanyelvi oktatás kérdésében az 

Európa Tanács (ET) emberi jogi biztosával kedden Strasbourgban folytatott megbeszélését 

követően a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közösségi oldalán azt írta: Dunja 

Mijatovic emberi jogi biztossal egyetértenek abban, hogy a nyelvhasználat és az anyanyelvi 

oktatás kérdését rendezni kell Kárpátalján. A miniszter kedden Strasbourgban az Európa 

Tanács vezetőivel találkozott. "Ma az Európa Tanácsban, holnap Ukrajnában egyeztetek a 

konkrét lépésekről" - közölte Szijjártó Péter a Facebook-oldalán. 

 
Igazat adott az Erdélyi Magyar Szövetségnek a Központi Választási Iroda 
2020. szeptember 22. – MTI, Krónika, maszol.ro 

Az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) óvása nyomán a regionális pártok is állíthatnak 

urnabiztosokat a vasárnap tartandó romániai önkormányzati választásokon – jelentette be 

Csomortányi István, az EMSZ társelnöke keddi kolozsvári sajtótájékoztatóján. A politikus az 

MTI szerint elmondta: a Központi Választási Iroda (BEC) korábban olyan szabályozást 
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https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/09/22/tobb-mint-ketszazan-jelentkeztek-a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimu-felhivasra
https://hirado.hu/belfold/kozelet/cikk/2020/09/22/tobb-mint-ketszazan-jelentkeztek-a-jo-tanulo-jo-sportolo-cimu-felhivasra
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/09/22/szijjarto-rendezni-kell-a-nyelvhasznalat-es-az-anyanyelvi-oktatas-kerdeset-karpataljan
https://hirado.hu/kulfold/cikk/2020/09/22/szijjarto-rendezni-kell-a-nyelvhasznalat-es-az-anyanyelvi-oktatas-kerdeset-karpataljan
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/igazat-adott-az-erdelyi-magyar-szovetsegnek-a-kozponti-valasztasi-iroda
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fogadott el, amely szerint a parlamenti képviselettel nem rendelkező EMSZ az önkormányzati 

választásokon nem állíthatott volna urnabiztosokat még olyan településeken sem, amelyeket 

jelenleg a szövetséget alkotó pártok valamelyikéhez tartozó polgármester vezet. A 

diszkriminatívnak tartott szabályozást az EMSZ és más regionális pártok óvása nyomán 

hétfőn módosította a Központi Választási Iroda. Csomortányi István üdvözölte a döntést, 

mely – szerinte – a választások tisztaságának megőrzését segíti elő. Úgy értelmezte, ezzel az 

EMSZ azt bizonyította, hogy a bukaresti hivatalokban is képes megküzdeni a magyar érdekek 

érvényesítéséért.  

 

Fejlesztési társulás létrehozását sürgeti Udvarhelyszéken az RMDSZ  
2020. szeptember 22. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

A város és a vidék együttműködési lehetőségeiről és ennek legfontosabb részleteiről beszélt 

Derzsi László székelyudvarhelyi polgármesterjelölt és több környező község polgármestere 

keddi sajtótájékoztatóján. „Egyetlen város sem tud jól működni egyedül. Székelyudvarhely 

nincs egyedül, a környező községekkel együtt kell gondolkodnia és léteznie” – mondta Derzsi 

László, az RMDSZ székelyudvarhelyi polgármesterjelöltje. A jelenlevők egyetértettek abban, 

hogy Udvarhelyszék nincs elkésve a térségi együttműködés kialakításával, de igyekezni kell, 

és mihamarabb konkrét terveket kell papírra vetni, mindezek megvalósítása érdekében pedig 

fejlesztési társulás létrehozására is szükség lesz.  

 

Sógor Csaba is megpályázná Korodi Attila megüresedő képviselői helyét  
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

Hajdu Gábor mellett Sógor Csaba volt EP-képviselő is megpályázná Korodi Attila 

megüresedő képviselői helyét az év végi parlamenti választásokon – tudta meg a maszol.ro a 

csíki RMDSZ ügyvezető igazgatójától, Becze Istvántól. A parlamenti választásokat megelőző 

jelöltállítási időszak szeptember 18-án lezárult az RMDSZ területi szervezeteinek 

többségében. Csík térségében várhatóan nem indul újabb képviselői mandátumért Korodi 

Attila, aki a megyeszékhely polgármesteri tisztségéért száll versenybe a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon.  

 

Eredményes a Gyulafehérvári Caritas és Hargita Megye Tanácsának 

együttműködése 
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

Több mint 750 ezer lejjel egészítette ki ebben az évben a Gyulafehérvári Caritas Hargita 

megyében működő programjainak költségvetését Hargita Megye Tanácsa. A közel két 

évtizedes együttműködést mindkét fél gyümölcsözőnek nevezte a hétfőn tartott közös 

sajtótájékoztatón. „Áldásosnak és hiánypótlónak” nevezte a Gyulafehérvári Caritas 

tevékenységét Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke. A megyei tanácselnök 

köszönetet mondott az elmúlt tizenkilenc év közös munkájáért, pályázataik egyik állandó 

nyertesének nevezve a Gyulafehérvári Caritast. Az egyesületnek juttatott támogatásokat, a 
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132334-fejlesztesi-tarsulas-letrehozasat-surgeti-udvarhelyszeken-az-rmdsz
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132294-sogor-csaba-is-megpalyazna-korodi-attila-meguresed-kepvisel-i-helyet
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132339-eredmenyes-a-gyulafehervari-caritas-es-hargita-megye-tanacsanak-egyuttm-kodese
https://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/132339-eredmenyes-a-gyulafehervari-caritas-es-hargita-megye-tanacsanak-egyuttm-kodese
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törvényi szabályozásoknak megfelelően a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi 

Vezérigazgatóságon keresztül utalják ki. Borboly Csaba elmondta, a szociális szektor 

forráshiányos, és biztos anyagi alapokra volna szüksége az ágazatnak. 

 

Sikeresen pályáztak az uniós pénzekre a székelyföldi szövetkezetek  
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

18 mezőgazdasági szövetkezet pályázott sikerrel uniós forrásokra az év első nyolc 

hónapjában. A Vidéki Beruházások Finanszírozási Ügynökségének (AFIR) adatai szerint a 

lehívott pénzösszeg 38 millió lejt tesz ki. A székelyföldi gazdák kifejezetten sikeresen 

pályáztak idén, a 18 társulás közül három Kovászna, egy pedig Hargita megyei.  

 

Temes megye: nem kellett a „nyerő” jelölt az RMDSZ-nek  
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

Nyolc év közéleti szünet után ismét polgármesterjelöltként száll harcba a szeptember 27-i 

helyhatósági választásokon Kaba Gábor, aki 2000 és 2012 között volt a román–szerb határ 

menti város elöljárója – az RMDSZ színeiben, ráadásul úgy, hogy a magyarság aránya akkor 

sem érte el még a húsz százalékot sem a bánsági településen. Kaba ezúttal a Romániai Zöld 

Párt jelöltje.  

 

Negyvennégyen már bejelentkeztek az RMDSZ parlamenti helyeire 
2020. szeptember 22. – Krónika, transindex.ro, szekelyhon.ro 

Összesítette az RMDSZ a parlamenti képviselői, illetve szenátori jelöltségre pályázó 

politikusai névsorát. Érdekesség, hogy az eredeti határidőig leadott listák szerint egy 

szórványmegyében, Szebenben szeretnének a legtöbben parlamenti képviselők lenni. A 

legtöbb megyei, illetve területi szervezetben a pályázók – összesen 44-en – határidőre 

benyújtották jelölési dokumentációjukat. Ugyanakkor a Szövetségi Elnökség a határidő 

meghosszabbítását engedélyezte szeptember 28-ig Bihar, Kolozs, Maros és Szatmár 

megyében, illetve a Magyar Ifjúsági Értekezlet számára. 

 

Arányaiban véve az RMDSZ színeiben indul a legtöbb női jelölt országos szinten  
2020. szeptember 22. – transindex.ro 

A2020-as önkormányzati választásokon induló női jelöltek arányát vizsgálta az Expert 

Forum, a tanulmányból kiderült: arányait tekintve az RMDSZ indítja a legtöbb női jelöltet, 

maga mögött hagyva az USR és Plus pártokat (amelyeket külön tárgyalnak), a lista legalján a 

liberálisok állnak. Mi több, Hargita megye messzemenően az első helyen áll a női jelöltek 

dobogóján, de jó helyen áll Kovászna megye is, Bákó és Arad megyékkel karöltve.  
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https://www.maszol.ro/index.php/gazdasag/132318-sikeresen-palyaztak-az-unios-penzekre-a-szekelyfoldi-szovetkezetek
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132346-temes-megye-nem-kellett-a-nyer-jelolt-az-rmdsz-nek
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/negyvennegyen-mar-bejelentkeztek-az-rmdsz-parlamenti-helyeire
https://itthon.transindex.ro/?hir=61390&aranyaiban_veve_az_rmdsz_szineiben_indul_a_legtobb_noi_jelolt_orszagos_szinten
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Kereskényi Gábor: a legnagyobb ellenfelünk a kényelem lehet  
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

Első mandátumát követően újrázni készül Kereskényi Gábor, Szatmárnémeti RMDSZ-es 

polgármestere, akiről még nem szimpatizánsai is kénytelen-kelletlen elismerik, hogy több 

évnyi stagnálást követően mozgásba lendítette a várost. S aki – bár hét kihívója is van – a 

lakosság jó részének véleménye szerint „lehetetlen”, hogy ne nyerje meg a helyhatósági 

választást. Kereskényi Gábor úgy véli, legnagyobb ellenfele a a választók kényelme lehet.  

 

Cseke Attila: Közösségi kertet alakítunk ki! 
2020. szeptember 22. – Bihari Napló 

„A közösségi kert nem más, mint az a földterület, amit a közösség közösen gondoz, olyan 

területen, amit az önkormányzat erre a célra szán.” Cseke Attila polgármesterjelölt következő 

tervezetében egy közösségi kert kialakítását javasolja. 

 

Felzárkóztató óvodát nyitottak Székelyudvarhelyen 
2020. szeptember 22. – szekelyhon.ro 

Megnyílik a Kézenfogva névre keresztelt inkluzív-befogadó napközi Székelyudvarhelyen: a 

Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program révén a volt UCECOM épületének alsó szintjén 

létrehozott intézményben ötvenöt hátrányos helyzetű kisgyereket fogadnak. Antal Csilla, a 

székelyudvarhelyi Ficánka Napköziotthon igazgatója az óvodaavatón azt mondta: a Romániai 

Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) révén, magyar kormánytámogatással megvalósuló 

új létesítmény a Ficánka tagóvodájaként fog működni. Burus-Siklódi Botond, az RMPSZ 

elnöke a szövetség elnökségének üzenetét tolmácsolva kifejtette: a régi bentlakásépület a 

térségben hiánypótló oktatási formának lesz a helyszíne. Az eseményen Székelyudvarhely 

elöljárói, a Hargita Megyei Tanfelügyelőség képviselője is felszólalt, valamint Magyarország 

csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében jelen volt Percze László konzul is. 

 

Megújulhat a parlamenti képviselet Háromszéken  
2020. szeptember 22. – maszol.ro 

Az idei választások után jelentősen átalakul és megújul Kovászna megye parlamenti 

képviselete. Háromszéken három képviselői és két szenátori tisztség van, amelyet az elmúlt 

évtizedek tapasztalata szerint legnagyobb eséllyel az RMDSZ jelöltjei szerezhetnek meg. A 

szövetségen belül a legtöbb szervezetben lezárult a jelölési dokumentációk leadásának 

határideje. A Kovászna megyei RMDSZ-szervezetnél a három képviselői mandátumért Miklós 

Zoltán közgazdász, a Szépmezői Ipari Park igazgatója, Gál Károly baróti vállalkozó, megyei 

tanácstag és Könczei Csaba, a Kovászna Megyei Mezőgazdasági Igazgatóság vezetője szállt 

versenybe.  
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https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132349-kereskenyi-gabor-a-legnagyobb-ellenfelunk-a-kenyelem-lehet
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/cseke-attila-kozossegi-kertet-alakitunk-ki-3216539/
https://szekelyhon.ro/aktualis/felzarkoztato-ovodat-nyitottak-szekelyudvarhelyen
https://www.maszol.ro/index.php/belfold/132358-megujulhat-a-parlamenti-kepviselet-haromszeken
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Javában zajlanak a Trianoni – emlékmű előkészületei 
2020. szeptember 22. – Ma7.sk 

A Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és Alapszervezetei október 4-én, Füleken és 

Fülekpüspökiben emlékeznek meg a trianoni békediktátum 100. évfordulójáról. A 

rendezvény fontos része az emlékjelhagyás, melynek javában zajlanak az előkészületei. A 

Csemadok Nógrádi Területi Választmánya és Alapszervezetei méltó módon szeretnének 

megemlékezni a kerek jubileumról. Mivel a rendezvényt közadakozásból valósítják meg, ezért 

a szervezet felhívással fordult a nógrádi magyarokhoz, hogy akik fontosnak tartják ezen 

eseményt, támogassák anyagilag. A nemzeti összetartozás napjától kezdődően elindult a 

gyűjtés, és a befolyt összegből készül el az emlékmű, melyet a fülekpüspöki kultúrház előtt 

lepleznek le október 4-én. 

 

Sólymos: A digitalizáció a jövő – Bencze Attila a Híd tagja lett 
2020. szeptember 22. – bumm.sk 

Bencze Attila, számítástechnikai szakember bejelentette, hogy belép a Hídba. A pártban 

szakpolitikusként a digitalizáció témájával szeretne foglalkozni – tájékoztatta portálunkat 

Magdeme Klára, a Híd párt szóvivője. Az elmúlt hetekben többen jelentették be, hogy 

szakmai életük során szerzett tapasztalataikat a Híd színeiben, a politikában is 

kamatoztatnák. Bencze Attila is közéjük tartozik, aki a napokban lett a Híd párt tagja. 

 

Szeresd a hazait, válaszd a hazait! 
2020. szeptember 22. – Felvidék Ma 

A koronavírus okozta gazdasági nehézségek sok vállalkozót nagyon nehéz helyzetbe hoztak, 

jövőjük bizonytalanná vált. A Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségén belül úgy 

döntöttünk, hogy egy online kampány keretében megpróbálunk segíteni és felhívni az 

emberek figyelmét a kis- és középvállalkozások nem könnyű helyzetére, egyúttal a vállalkozói 

szektor megtartásának és támogatásának a fontosságára – olvasható a Felvidék Ma 

szerkesztőségébe eljuttatott közleményben. 

  
A magyarkanizsai önkormányzat felhívása a 27-i helyi közösségi választásokra 
2020. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Magyarkanizsa önkormánzata értesíti a lakosságot, hogy szeptember 27-én helyi közösségi 

választásokat tartanak a községben. A polgárok a szavazóhelyeken reggel 7 és este 8 között 

járulhatnak az urnák elé.  A községben Adorjánon 7 tanácstagot, Velebiten 5, Magyarkanizsán 

15, Kispiacon 11, Martonoson 7, Oromon 11, Oromhegyesen 7, Tóthfaluban 7 és Horgoson 9 

tanácstagot választanak meg vasárnap. 
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https://ma7.sk/tajaink/javaban-zajlanak-a-trianoni-emlekmu-elokeszuletei
https://www.bumm.sk/belfold/2020/09/22/solymos-a-digitalizacio-a-jovo-bencze-attila-a-hid-tagja-lett
https://felvidek.ma/2020/09/szeresd-a-hazait-valaszd-a-hazait/
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25641/A-magyarkanizsai-onkormanyzat-felhivasa-a-27-i-helyi-kozossegi-valasztasokra.html
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Összefogással épül az új járda Kispiacon 
2020. szeptember 22. – Vajdaság Ma 

Szülői kezdeményezésre 160 méternyi új járdát hoznak létre Kispiacon a játszótér mellett. A 

járda kialakítására azért van szükség, mivel a kétirányú keskeny úton veszélyes a közlekedés a 

játszótérig a kisgyerekeknek és a babakocsis szülőknek egyaránt. A munkálatokat ma kezdték 

meg a lelkes apukák és anyukák közösen, ezáltal mintegy húszan betonozzák az új járdát. 

Keiper Ildikó, helyi kétgyermekes anyuka elmondta, az ötlet tőlük, a helyi szülőktől 

származik, ugyanis véleményük szerint veszélyes volt az úton közlekedni a játszótérig a 

gyerekekkel és a babakocsikkal egyaránt. 

 
Holnap Kárpátalján találkozik Szijjártó Péter és Dmitro Kuleba 
2020. szeptember 22. – karpat.in.ua 

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter meghívására holnap Kárpátaljára érkezik Szijjártó 

Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter. A program szerint a tisztségviselők Ungvárra 

és Beregszászba látogatnak. A két miniszter Ungváron tart majd megbeszélést, Beregszászban 

pedig részt vesznek a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola tanévnyitó ünnepségén. 

 

Megújuló közintézmények Bótrágyon 
2020. szeptember 22. – Kárpátalja 

A Kárpátaljai Magyar Főiskoláért Jótékonysági Alapítvány (KMF JA) átadta a felújított 

általános iskola és családorvosi rendelő épületét Bótrágyon szeptember 22-én. A Bótrágyi 

Általános Iskola felújítása a Magyarország Külgazdasági és Külügyminisztériuma által 

támogatott „Keleti partnerség Ukrajna 2019 – fejlesztési együttműködés Kárpátalján” című 

projekt keretében valósult meg, míg a családorvosi rendelő épületét a Nemzetpolitikai 

Államtitkárság és a Bethlen Gábor Alapkezelő  Zrt. támogatásával a „Kárpátaljai magyar 

családorvosi rendelők felújításának támogatása” elnevezésű projekt keretében újították fel. 

 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2020. szeptember 22. – Kossuth Rádió 

 

Mégsem szabadulnak a börtönből a terrorizmussal elítélt kézdivásárhelyi fiatalok. Szőcs 

Zoltán hiába reménykedett az alapfokú ítélet után, fellebbviteli fokon elutasították a feltételes 

szabadlábra-helyezést.  
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/25640/Osszefogassal-epul-az-uj-jarda-Kispiacon.html
http://politic.karpat.in.ua/?p=11022&lang=hu
https://karpataljalap.net/2020/09/22/kmksz-atadok-botragyban
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-22_18-02-00&enddate=2020-09-22_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2020-09-22_18-02-00&enddate=2020-09-22_18-40-00&ch=mr1
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A temesvári Újkissodán hétfőn letették egy új óvoda alapkövét. A magyar kormány Kárpát-

medencei Óvodafejlesztési Programja keretében mintegy 200 millió forintos támogatással 

megvalósuló új oktatási intézmény építője a Temesvári Református Egyházmegye. A 

beruházással több, mint háromszorosára szeretnék növelni a kerületben a magyar óvodát 

választók számát.  

 

A Rákóczi Szövetség munkájának is köszönhetően Kárpátalján a vegyes családok egyre több 

esetben választják gyermekük számára a magyar oktatást - mondta Páva Judit, a szövetség 

nagyszőlősi régiójának koordinátora Tiszabökényben. A Rákóczi Szövetség 2017 óta 

Kárpátalján minden magyar iskolába íratott gyermeket támogat, idén, ezekben a napokban a 

megye 89 településén, több mint 1800 iskolakezdő gyermek és családja részesül tízezer 

forintos ösztöndíjban, Ugocsában több mint 300 család.  

 

Csupán 37 szavazaton múlt, hogy nem lett magyar polgármestere a délvidéki Kishegyesnek. A 

júniusi önkormányzati választásokon az volt a célja a Vajdasági Magyar Szövetségnek, hogy 

megszerezze ezt a posztot, ám a szerb pártok egy részének bojkottja miatt a Szerb Haladó Párt 

ezen a településen is túlnyerte magát. A VMSZ tevékeny munkával, választási céljai 

megvalósításával próbálja megtartani szavazói bázisát az elkövetkező négy évben. Elsőként 

Juhász Bálintot, a VMSZ választási listájának vezetőjét kérdeztük. 

 

A Romániai Magyar Gazdák Egyesületének Maros szervezete az idei, 9. Gazdanapot a 

járványhelyzet miatt a természetben, a Nyárád-menti Bekecs hegyen tartotta, a több mint 

ezer méter magas Bekecs-tetőn, az I. Világháborús emlékmű és ökumenikus kápolna 

közelében. 

Az ünnepi rendezvényen az egyesület szakmai díjakat adott át és támogatást civil 

szervezeteknek, a Magyarok Kenyere adománygyűjtési program helyi kedvezményezettjeinek.  

Összeállításunkban elsőként Fazakas Miklóst, a gazdaszervezet elnökét halljuk. 

 

Elsőként a pezsgőnek való szőlő került az ópálosi Balla Géza-pincészet présházába még 

augusztus utolsó hetében. A 2018-ban a Magyar Bor Akadémia által első külhoniként az év 

magyar bortermelőjének választott Arad-hegyaljai borász szerint jó az idei évjárat, viszont az 

értékesítést – főleg, ami a borturizmust illeti – nagyon kedvezőtlenül befolyásolta a 

koronavírus-járvány, illetve a bevezetett korlátozó intézkedések a történelmi ménesi 

borvidéken is.  
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Járvány ide, járvány oda, a vajdasági népzenészeknek és a néptáncosoknak sikerült tovább 

haladniuk a határokon átívelő nemzetegyesítés útján. Topolyán beszélgetett munkatársunk 

Kisimre Szerda Annával, a Kodály Zoltán Magyar Művelődési Központ elnökével. 


