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Nyomtatott és online sajtó 
 

Megkezdődött a Benyovszky-emlékév 
2021. május 25. – MTI, Magyar Hírlap, hirado.hu, Teol, gondola.hu, Pannon RTV, M1   

Tudományos kiadványok, konferenciák, új Benyovszky-szobrok, a Magyar Posta által kiadott 

emlékbélyeg és egy Benyovszkyról írt musical bemutatója is szerepel a Benyovszky Móric 

születésének 280. és halálának 235. évfordulója alkalmából rendezett Benyovszky-emlékév 

programjában. Benyovszky Móricot magukénak vallják a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, 

de egy kicsit az osztrákok is. Az idei kettős évforduló alkalmat ad arra, hogy egy nyughatatlan 

lelkű, négy földrészen is megfordult magyar világutazóra, felfedezőre, kiváló hajósra és 

katonára emlékezhessenek tisztelői - mondta el a Benyovszky-emlékév megnyitóján és az 

ennek alkalmából kiadott emlékbélyeg kibocsátásán kedden Budapesten Potápi Árpád János, 

a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, az emlékév fővédnöke. Mint 

hozzátette, az emlékév egyik célja, hogy Benyovszky életének több, eddig homályos pontját 

tisztázzák. Ennek érdekében idén tudományos konferenciát tartanak, melyre a magyar 

kutatók mellett szlovák, francia, orosz, osztrák, amerikai, kínai szakembereket is várnak. 

 

Az Európai Uniót ostorozza az Alapjogokért Központ a nemzeti kisebbségek 

elhanyagolása miatt 
2021. május 25. – MTI, Krónika, Ma7.sk 

Az Európai Unió intézményei alig foglalkoznak az őshonos nemzeti kisebbségek jogaival, 

annak ellenére, hogy a tagállamok lakosságának mintegy 10 százaléka tartozik valamilyen 

őshonos etnikai kisebbséghez az Alapjogokért Központ kutatása szerint, amelynek 

eredményét kedden ismertették sajtótájékoztatón Budapesten. Kovács István, a központ 

stratégiai igazgatója szerint ezt jól illusztrálja, hogy annak ellenére sem tartotta szükségesnek 

az ezzel kapcsolatos jogalkotást az Európai Bizottság, hogy az őshonos nemzeti kisebbségek 

uniós jogi védelmét sürgető Minority SafePack elnevezésű európai polgári kezdeményezést 

több mint 1,2 millióan írták alá. 

 

A járványhelyzet miatt idén sem rendezik meg a Tusványost 

2021. május 25. – transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A koronavírus-járvány miatt idén sem rendezik meg a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor, a Tusványos 31. kiírását – jelentették be a szervezők kedden a tusnádfürdői 

rendezvény Facebok-oldalán. Az eredetileg a Kovászna megyei Bálványosfürdőn indult, de 

1997 óta Tusnádfürdőn rendezett nemzetpolitikai tábor szervezői (a Kisebbségekért – Pro 

Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács) azt írták, hogy bíztak abban, az idei év 

nem telik el Tusványos nélkül, de „egészségünk, biztonságunk mindennél fontosabb, ezért 

szomorúan bár, de kénytelenek voltunk meghozni a döntést, miszerint 2021-ben nem lesz 

tőlünk hangos Tusnádfürdő”. 
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https://www.magyarhirlap.hu/kultura/20210526-megkezdodott-a-benyovszky-moric-emlekev
https://kronikaonline.ro/kulfold/alapjogokert-kozpont-az-eu-intezmenyei-alig-foglalkoznak-a-nemzeti-kisebbsegekkel
https://kronikaonline.ro/kulfold/alapjogokert-kozpont-az-eu-intezmenyei-alig-foglalkoznak-a-nemzeti-kisebbsegekkel
https://maszol.ro/belfold/A-jarvanyhelyzet-miatt-iden-sem-rendezik-meg-a-Tusvanyost
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Amit rosszul csinálnak a székelyföldi önkormányzatok – Geréb László a Krónika 

Live-ban 
2021. május 25. – Krónika, szekelyhon.ro 

Biztató a székelyföldi önkormányzatok költségvetési helyzete, forráshiányra már nem lehet 

vagy nem szabadna panaszkodni, ennek ellenére van bőven olyan terület, amire sokkal 

jobban is oda lehetne figyelni – hangozott el a Krónika Live-ban. A műsornak dr. Geréb 

László közgazdász volt a vendége. A Romániai Magyar Közgazdász Társaság 

székelyudvarhelyi szervezetének elnöke szerint például a polgármesteri hivatalok 

digitalizációjára sokkal több figyelmet kellene fordítsanak a székelyföldi településeken is, 

hogy például a koronavírus-járvány ne bénítsa le a fél várost azzal, ha betegség miatt kiesnek 

többen a hivatal munkatársai közül. 

 

Kívül-belül megújulhat a fennállása 250. évfordulóját ünneplő nagyváradi Ady 

Endre Gimnázium 
2021. május 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

Külső és belső felújítást is terveznek a nagyváradi Ady Endre Gimnáziumon, a munkálatokra 

– amennyiben a kormány is rábólint – csaknem 65 millió lejes támogatást biztosíthat a 

román fejlesztési minisztérium. Román állami támogatásból újulhat meg kívül-belül a 

nagyváradi Ady Endre Gimnázium, a 64,5 millió lejes támogatást a fejlesztési minisztérium 

biztosítja egy tárcaközi bizottsági döntés értelmében – tájékoztatott az RMDSZ. A javaslatra 

még a kormánynak is rá kell bólintania. 

 

Identitásőrző „sziget” a szórványban élő közösség számára 
2021. május 25. – Krónika 

Koncertekkel és rendezvényekkel, a Máramarosi Hírmondó internetes újság működtetésével, 

kiállítással és pályaorientációs képzéssel erősíti a Simonchicz Incze Kulturális Egyesület a 

máramarosszigeti magyar közösség identitástudatát – csak hogy néhányat említsünk 

sokszínű tevékenységeik közül. Az alakulásról és a szervezet küldetéséről az egyesület 

elnökével, Tinca Richarddal beszélgettek. 

 

Már a határon is oltanak: oltóközpont nyílt a borsi határátkelőnél 
2021. május 25. – Krónika, maszol.ro 

Koronavírus elleni oltóközpont nyílt a Bors–Ártándi határátkelőhely romániai oldalán – 

közölte kedden a Bihar Megyei Egészségügyi Igazgatóság. Az oltóközpontot egy konténerben 

alakították ki, amelyet az országúti határátkelőhely Romániába tartó sávja mellett, a határtól 

mintegy ötven méterre helyeztek el. 
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https://kronikaonline.ro/gazdasag/amit-rosszul-csinalnak-a-szekelyfoldi-onkormanyzatok-n-gereb-laszlo-a-kronika-live-ban
https://kronikaonline.ro/gazdasag/amit-rosszul-csinalnak-a-szekelyfoldi-onkormanyzatok-n-gereb-laszlo-a-kronika-live-ban
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujul-az-ady-gimnazium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/megujul-az-ady-gimnazium
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/identitasorzo-bszigetr-a-szorvanyban-elo-kozosseg-szamara
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mar-a-hataron-is-oltanak-oltokozpont-nyilt-a-borsi-hataratkelonel
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Vincze Loránt az EP Alkotmányügyi Bizottságának új alelnöke 
2021. május 25. – Nyugati Jelen 

Az RMDSZ európai parlamenti képviselőjét, Vincze Lorántot az EP Alkotmányügyi 

Bizottságának (AFCO) alelnökévé választották kedden.  „Jelen kell lenni azokban a 

testületekben, ahol alakíthatjuk Európa és benne az őshonos közösségek jövőjét. Az AFCO az 

EP egyik legrangosabb szakbizottsága, amely felügyeli az európai integrációs folyamat 

intézményi vonatkozásait, különösen a Szerződések végrehajtását és szükség esetén azok 

módosítását. Ide tartozik az európai polgári kezdeményezések kérdésköre és az Európa 

jövőjéről szóló konzultációsorozat. Alelnökként még intenzívebben folytathatom ezt a 

munkát” – nyilatkozta Vincze Loránt a megválasztását követően. 

 

Zsigmond Barna Pál: A Fidesz-KDNP kiáll a határon túli magyarok mellett 
2021. május 25. – erdon.ro 

Az Erdély Online szerkesztőségébe látogatott szombaton Zsigmond Barna Pál, a Fidesz 

országgyűlési képviselője. A marosvásárhelyi származású budapesti politikus több bihari 

közéleti személyiséget is felkeresett. A villáminterjújában Zsigmond Barna Pál kitért arra is, 

milyen bonyodalmakkal jár a szavazás külhoni megszervezése, és beszélt arról, képviselhet-e 

magyar érdeket az erdélyi jelöltet is indító Momentum Mozgalom. 

 

Molnár Levente: zarándoklatom visszavezetett Erdélyhez, rádöbbentett, 

mennyire gazdag ez a vidék 
2021. május 25. – maszol.ro 

A csíksomlyói pünkösdi búcsú imaszalagos zaránoklatának világi fővédnökeként járta végig a 

Máriapócs és Csíksomlyó közötti Mária-utat Molnár Levente Liszt Ferenc-, Magyar Örökség- 

és Kriterion Koszorú-díjas világhírű operaénekes. Útja során a magyar összefogás, nemzeti 

élni akarás számos kiemelkedő példájával találkozott. Zarándoklata végeztével továbbra is a 

Kárpát-medencei magyar közösségért kíván tevékenykedni.  

 

Hét erdélyi magyar település részesül kormányzati finanszírozásban 
2021. május 25. – szekelyhon.ro 

Száztizenöt millió lejt ítélt oda a Regionális Operatív Program révén a Fejlesztési, 

Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium hét erdélyi magyar település 

fejlesztésére – jelentette be Cseke Attila fejlesztési miniszter. 
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https://www.nyugatijelen.com/jelenido/vincze_lorant_az_ep_alkotmanyugyi_bizottsaganak_uj_alelnoke.php
https://www.erdon.ro/kozelet/helyi-kozelet/zsigmond-barna-pal-a-fidesz-kdnp-kiall-a-hataron-tuli-magyarok-mellett-3682609/
https://maszol.ro/eletmod/Molnar-Levente-zarandoklatom-visszavezetett-Erdelyhez-radobbentett-mennyire-gazdag-ez-a-videk
https://maszol.ro/eletmod/Molnar-Levente-zarandoklatom-visszavezetett-Erdelyhez-radobbentett-mennyire-gazdag-ez-a-videk
https://szekelyhon.ro/aktualis/het-erdelyi-magyar-telepules-reszesul-kormanyzati-finanszirozasban
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A kisebbségi bizottság továbbra sem támogatja a KKA átalakítását 
2021. május 25. – Ma7.sk, bumm.sk, Felvidék Ma, Új Szó 

A nemzeti kisebbségekért és etnikai csoportokért felelős bizottság (VNMES) ismét 

elutasította a Kisebbségi Kulturális Alap (KKA) és "A hátrányos helyzetű csoportok kultúrája" 

támogatási program egyesítési szándékát, mellyel a Szlovák Kulturális Minisztérium állt elő. 

A bizottság tagjai a hétfői (május 24.) ülésükön felhívták a figyelmet, hogy a szándék nincs 

összhangban a nemzeti kisebbségek jogállását szabályozó törvénytervezettel. Ez utóbbi 

előkészítése a kormány programnyilatkozata alapján történik. Bukovszky László kisebbségi 

kormánybiztos hozzáfűzte: a bizottsági tagokat nem győzte meg a kulturális minisztérium 

állásfoglalása, melyre korábban a VNMES kérte fel a tárcát. 

 

Együtt a magyarokért! 
2021. május 25. – Farkas Iván – Ma7.sk 

Amikor az ismert szlovákiai ügynökségek reprezentatív mintán végeznek közvélemény-

kutatást arról, hogy az adott pillanatban a polgárok melyik pártra szavaznának, a 

megkérdezett nagyjából ezer emberből 85 magyar nemzetiségű. Mivel a 2011-ben elvégzett 

népszámlálás alapján mi, felvidéki magyarok a lakosság 8,5 százalékát alkottuk. 

 

Áder János és Zuzana Čaputová közösen fogják átadni a megújult borsi kastélyt 
2021. május 25. – Ma7.sk 

Áder János magyar és Zuzana Čaputová szlovák államfő közösen fogják átadni a felújított 

borsi kastélyt – írja a nagykapos.ma. A rossz állapotú kastély felújítása 2008-ban kezdődött, 

a projektben részt vett a budapesti Teleki László Alapítvány, és a Borsi község által erre a 

célra létrehozott, II. Rákóczi Ferenc nonprofit szervezet is. A teljes felújítás hárommilliárd 

forintba került. A beruházást Magyarország Kormánya támogatta. A kastélyban állandó 

kiállítás, szálloda, étterem, szabadulószoba, virtuálisvalóság-szoba és körpanoráma-vetítő is 

helyet kapott. 

 
Vajdaság és Szerbia ökológiai fejlődéséről tárgyaltak 
2021. május 25. – Pannon RTV 

Jørn Eugen Gjelstadot, Norvégia szerbiai nagykövetét fogadta Pásztor István, a Tartományi 

Képviselőház elnöke. A találkozó központi témája Szerbia ökológiai fejlődése volt, valamint a 

skandináv államok által nyújtott segítség a zöld politika megvalósításában. A beszélgetés 

folyamán Pásztor István rámutatott a Vajdasági Képviselőház által 2019-ben elfogadott 

környezetvédelmi nyilatkozatra, amellyel meghatározták a folyamatban lévő intézkedések és 

projektek irányvonalát. 
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https://ma7.sk/nagyvilag/a-kisebbsegi-bizottsag-tovabbra-sem-tamogatja-a-kka-atalakitasat
https://ma7.sk/aktualis/egyutt-a-magyarokert
https://felvidek.ma/2021/05/ader-janos-es-zuzana-caputova-kozosen-fogjak-atadni-a-megujult-borsi-kastelyt/
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/vajdasag-es-szerbia-okologiai-fejlodeserol-targyaltak
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Több zöldterületet Vajdaságban 
2021. május 25. – Pannon RTV 

Az erdősítés és a vajdasági parkok felújításának fontosságára hívta fel az illetékes 

minisztériumok figyelmét Ökrész Rozália, a VMSZ köztársasági parlamenti képviselője, a 

parlament mai ülésén. Kiemelte, Szerbia területének 29 százalékát borítja erdő, 

környezetvédelmi szempontból viszont az ország területének 42 százalékát erdősíteni kellene. 

A helyzet Vajdaságban a legsúlyosabb, ahol csupán a területek 6,5 százaléka erdős. A 

tartomány 14 településén egy százalék alatt van a fásított terület aránya – hangsúlyozta 

Ökrész. Elmondta, a mezőgazdasági minisztérium támogatása által többek között 

Temerinben is felújíthatják a természetvédelmi területté nyilvánított Kastélyparkot, amely a 

műemlékvédelem alatt álló Szécsen-kastéllyal együtt a település egyik büszkesége. 

 

Az emlékezet kultúrájának eredménye 
2021. május 25. – Magyar Szó 

Tegnap tartották meg A jasenovaci koncentrációs tábor 1941–1945 című multimédiás kiállítás 

nyitóünnepségét a Városháza díszbejáratának előcsarnokában. A kiállítást Stevan Bakić, 

Szabadka polgármestere nyitotta meg. Az eseményen először Tanja Tuleković, a bosznia-

hercegovinai Donja Gradina Emlékközpont igazgatója, a kiállítás egyik szerzője szólalt fel. 

Elmondta, hogy a látogatók a többi között egy képekből álló kronológiai áttekintést láthatnak 

a délszláv állam két világháború közötti legfontosabb eseményeiről. 

 

Rákóczi-emléktáblát avattak Vezérszálláson  
2021. május 25. – Kárpátalja, karpat.in.ua 

Köztudott, hogy Kárpátalja magyar ajkú lakossága mellett az itt élő ruszinok körében is nagy 

tiszteletnek örvend II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem személye. Különösen őrzik az 

emlékét Vezérszálláson (Pidpolozzja), hiszen 1703 júniusában a településsel azóta 

összeforrott Romanócon egy Duzsár nevű kenéz családnál töltötte az éjszakát. Magyarország 

Ungvári Főkonzulátusa kezdeményezésére a fejedelem tiszteletére kétnyelvű (ukrán, magyar) 

emléktáblát állítottak a főút mellett található katonai temető magyar segítséggel felújított 

kápolnájának falán. Az emléktábla avatására május 25-én került sor. 

 

Ortutay Esték – Dr. Popovics Béla előadása 
2021. május 25. – Kárpátalja 

Az Ortutay Elemér Görögkatolikus Központ célja Kárpátalja magyarok által legnagyobb 

arányban lakott városában, Beregszászban a görögkatolikus egyház örökségére épülő, az 

egyház és a helyi társadalom számára hasznos és fontos programok szervezése, intézmények 

működtetése. Így kerülhetett megrendezésre az Ortutay Esték előadássorozat is, melynek 

második alkalmán dr. Popovics Béla munkácsi helytörténész „Hass, alkoss, gyarapíts: s a 

haza fényre derűl!” címmel tartott előadást. A résztvevőket Varju Zoltán, az intézmény 
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https://pannonrtv.com/rovatok/politika/tobb-zoldteruletet-vajdasagban
https://www.magyarszo.rs/hu/4624/vajdasag_szabadka/243260/Az-eml%C3%A9kezet-kult%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1nak-eredm%C3%A9nye.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4624/vajdasag_szabadka/243260/Az-eml%C3%A9kezet-kult%C3%BAr%C3%A1j%C3%A1nak-eredm%C3%A9nye.htm
https://karpataljalap.net/2021/05/25/rakoczi-emlektablat-avattak-vezerszallason
https://karpataljalap.net/2021/05/25/ortutay-estek-dr-popovics-bela-eloadasa
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irodavezetője, programszervezője köszöntötte. Az előadás az Ortutay-központ Facebook-

oldalán megtekinthető, de gondolva azokra is, akik nem tudják megtekinteni, az alábbiakban 

közzétesszük Popovics Béla előadásának rövidített változatát. Kár lenne, ha bárki lemaradna 

erről a tartalmas előadásról. 

 

Pünkösdölő a Tiszaháton 
2021. május 25. – Kárpáti Igaz Szó 

A Kárpátalja Gyöngyszemei programsorozat Meghozta az Isten piros Pünkösd napját címmel 

szervezett tematikus napot a Tiszaháti Skanzen udvarában. Kokas Erzsébet Bonis Bona – A 

nemzet tehetségeiért díjas népdalénekes arra törekedett, hogy a jelen lévő gyerekek 

megismerjék pünkösdi szokásainkat. A szülők felé pedig visszajelzés, hiszen ügyes 

tanítványaival a karanténidőszak alatt sem tétlenkedtek, több online népdaléneklési 

versenyen vettek részt, és kitűnő helyezéseket értek el. Kokas Erzsébet munkáját is értékelték, 

megkapta a legjobb felkészítő tanár díjat a KMPSZ és a Kárpátaljai Hagyományok Háza 

Hálózat Kirendeltségétől. 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. május 25. – Kossuth Rádió 

 

Benyovszky Móricot magukénak vallják a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, és egy kicsit 

még az osztrákok is. A gróf születésének 280., halálának 235. évfordulója jó alkalom arra, 

hogy megemlékezzünk egy nyughatatlan lelkű, négy földrészen is megfordult magyar 

világutazóról. Többek között erről is beszélt a Benyovszky-emlékév megnyitóján Potápi Árpád 

János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, az emlékév fővédnöke. A Fővárosi Állat-és 

Növénykert Madagaszkár házánál tartott ünnepségen bemutatták azt az emlékbélyeget is, 

amellyel a Magyar Posta tiszteleg Benyovszky Móric életútja előtt. Az emlékév célja, hogy 

dokumentumok alapján, tudományos megközelítésből, a művészet eszközeivel pedig emberi 

oldalról adjanak új impulzusokat a reális Benyovszky-képhez. Az emlékévben számos előadás, 

kiállítás mellett szoboravatót és musical bemutatót is terveznek itthon és a határainkon túl, a 

diaszpóra magyarsága körében is . 

 

A megyei és helyi költségvetésből megvalósuló beruházásokról, továbbá az állami 

finanszírozású fejlesztésekről tájékozódott Arad megyében Cseke Attila fejlesztési, 

közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter. Pataky Lehel Zsolt foglalja össze a 

miniszter aradi programját. 
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https://kiszo.net/2021/05/25/punkosdolo-a-tiszahaton-%e2%97%8f-karpati-igaz-szo/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-25_18-02-00&enddate=2021-05-25_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2021-05-25_18-02-00&enddate=2021-05-25_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. május 26. 

 

 

Kérdőíves felmérést készít Maros megye Tanácsa a polgárok körében, akik véleményt 

nyilváníthatnak a megye gazdasági, szociális, kulturális életéről, a különböző szolgáltatások 

színvonaláról és fejlesztési, beruházási javaslatokat fogalmazhatnak meg. A kérdőívet nem 

csak az ott élők, hanem a Maros megyéből elszármazottak is kitölthetik - hangsúlyozta Kovács 

Mihály Levente, Maros megye Tanácsának alelnöke. 

 

A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kezdeményezésére jogi szaktanácsadó segíti a 

jövőben azokat, akik élni akarnak törvény adta jogukkal, és szeretnének hozzájutni az 

ingyenesen igényelhető, 2 hektár termőföldhöz. A térítésmentes jogi tanácsadásra előre 

egyeztetett időpontban, az Egán Ede Gazdaságfejlesztési Központ beregszászi irodájában van 

lehetőség. Berki Marianna az Egán Ede Központ igazgatója mindenkit arra bíztat, hogy 

igényelje a 2 hektár termőföldet, hiszen például csak a Beregszászi és a Nagybégányi 

kistérségben is több száz hektár, igényelhető, mezőgazdasági földterület van még. 

 

Van egy magyar, holland, ukrán, román, szlovák alapítvány, amelyet a szabolcsi községben, 

Nyírmeggyesen koordinálnak. Az alapítvány holland, és belga iskolák, kórházak, 

öregotthonok még igen jó minőségű, de cserére szánt bútorait, eszközeit kínálja fel ingyen, 

további hasznosításra. Ezeket az alapítvány elsősorban Kárpátaljára, Erdélybe vagy éppen 

Pártiumba továbbítja. A Nemzetközi Élet, Egészség és Környezetvédelmi Alapítvány 

ügyvezetője, Rácz Ferenc avatta be a részletekbe munkatársunkat, Zsoldos Barnabást.   

 

Villámcsődületet szervezett a nagyváradi Állami Filharmónia, a Mária Királynő és a Szigligeti 

Színház vezetősége. Két hete ugyanis kiderült, hogy a Bihar megyei önkormányzat a 

költséghatékonyságra hivatkozva összevonná a hatáskörébe tartozó kulturális intézményeket: 

a román és a magyar színházat, valamint a filharmóniát. Több mint 200 művész vonult 

Nagyvárad főterére, hogy egy performansszal fejezze ki elégedetlenségét.  A megye vezetősége 

projekt alapú színházat szeretne Nagyváradon, és a művészek határozatlan időre szóló 

munkaszerződését egyéves szerződések váltanák fel. 

 

Csorba Béla író gondozásában jelent meg Kováts Antalnak, az 1881 és 1931 között a délvidéki 

Temerinben élt költőnek, az eddig többnyire ismeretlen, de ma is aktuális gondolatokat 

tartalmazó második verses kötete. Trianon után az anyaországtól elcsatolt területeken 

magyar érzelmű könyvek nem jelenhettek meg. A 48 verset tartalmazó Hold a nyári égen c. 

kiadvány temerini bemutatóján beszélgetett Csorba Bélával Ternovácz István. 

 


