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 Nyomtatott és online sajtó 
 

Orbán Viktor fogadta Ana Brnabićot 
2021. szeptember 7. – MTI, pannonrtv.com, kisalfold.hu, sonline.hu 

Szerb-magyar együttes kormányülést tartanak Budapesten. A program kedd este 

munkavacsorával kezdődött. A miniszterelnökök és a kormánytagok szerdán a Karmelita 

kolostorban tárgyalnak, először a kormányfők és a szakminiszterek külön-külön, majd 

együttesen, plenáris ülés keretében. Ana Brnabić miniszterelnök mellett szerb küldöttség tagjai 

között van még többek között Branko Ružić oktatási miniszter, Maja Gojković művelődési 

miniszter, Tomislav Momirović infrastruktúra-fejlesztési miniszter, Zorana Mihajlović 

bányászati és energetikai miniszter, Jadranka Josimović európai integrációs miniszter, 

Zlatibor Lončar egészségügyi miniszter, valamint Aleksandar Vulin védelmi miniszter is. 

 

Grezsa: az óvoda életre szóló elkötelezettséget ad a nyelv és kultúra iránt 
2021. szeptember 7. – MTI, ma7.sk, felvidek.ma  

Az óvoda életre szóló elkötelezettséget ad a nyelv és kultúra iránt - jelentette ki Grezsa István, 

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-

medencei óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos a felvidéki 

Királyhelmecen, ahol kedden átadta a helyi Református Egyházközségnek a program keretében 

épített óvodáját és bölcsődéjét. A miniszteri biztos beszédében kiemelte: az, hogy ezúttal a 

Felvidék gazdasági hátránnyal küzdő keleti részén került sor intézményátadásra, jelzi, a 

magyar kormánynak azt az alapvetését, hogy nincsenek első és másodosztályú magyarok, 

hanem a nemzet része minden magyar. Rámutatott: már az intézmény kivitelezése, az 

építőipari cégek kiválasztása során is megmutatkozott, hogy ezekről a keleti területekről 

nagyobb az elvándorlás, nem pörög a gazdaság, ami még szükségesebbé teszi a segítséget. 

Hozzátette: annak ellenére, hogy az óvodaprogram már az utolsó fázisában jár, engedtek a 

reformátusok kérésének, és bejelentették, hogy még egy új intézmény megépítését támogatják, 

az ország legkeletibb csücskében lévő Tiszacsernyőn.  

 

Átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíjait a Szenci járásban 

2021. szeptember 7. – felvidek.ma,  ma7.sk 

Átadták a Rákóczi Szövetség ösztöndíját a Szenci járásban. Az iskolakezdési ösztöndíjat és 

könyveket szeptember 6-án a járás két iskolájában adták át, Szencen és Félben, ezek a járás 

teljes szervezettségű intézményei. A járásban már csak négy magyar iskola van, a szenci és a 

féli kilencévfolyamos iskolákon kívül Zonctorony és Hegysúr iskolái várják a magyar 

gyerekeket. Rétén idén már nem nyitotta ki kapuit a magyar tanítási nyelvű iskola. Az átadókon 

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, majd Csáky Csongor, a 

Rákóczi Szövetség elnöke üdvözölte az egybegyűlt elsősök szüleit. Jelen volt Morvay Katalin, a 

pozsonyi MTAG igazgatója is. A Szenc és Vidéke Társulás elnöke, Duray Rezső kifejtette: az 
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iskolai beiratkozási program és több sikeres óvodai és diákutaztatási program fűződik a szenci 

származású Halzl József nevéhez, aki a rendszerváltás után az egyike volt azon személyeknek, 

akik felismerték, hogy a határon túli magyarok fogyását a magyar oktatási rendszer 

megerősítésével, népszerűsítésével lehet megállítani. 

 
Szeptember közepéig lehet jelentkezni a Kolozsvárt induló Erdélyi Politikai 

Iskolába 
2021. szeptember 7. – Krónika 

Októberben indul az Erdélyi Politikai Iskola képzéssorozat 5. évfolyama, amelyre 18-36 év 

közötti erdélyi magyar fiatalokat várnak, akik érdeklődnek a politika iránt és hosszú távon saját 

közösségük alakítói, véleményformálói kívánnak lenni. A Mathias Corvinus Collegium (MCC) 

az RMDSZ-szel és a Magyar Ifjúsági Értekezlettel (MIÉRT) partnerségben szervezett ingyenes 

képzésére szeptember 12-ig lehet pályázni. A hathónapos, négy hétvégét felölelő személyes 

alkalmakból, valamint e-learning-tananyagok feldolgozásából és beadandók készítéséből álló 

képzés során a résztvevők az elméleti tudásuk bővítése mellett gyakorlati tapasztalatokra is 

szert tehetnek. Az erdélyi magyar fiatalok számára kivételes lehetőségeket nyújt a kurzus, 

hiszen kötetlen formában beszélgethetnek magyar és külföldi politikai döntéshozókkal, 

valamint olyan támogató közösség részévé válnak, ahol a résztvevők a képzés elvégzése után is 

számíthatnak egymásra. 

 

Kelemen Hunor: még idén elindulhat az Anghel Saligny-program 
2021. szeptember 7. – maszol.ro 

Mint ismert, a kormány keddi ülésén elfogadta az idei első költségvetés-módosítást. Most 

nemcsak az állami intézmények, hanem főleg az önkormányzatok is fellélegezhetnek. Kelemen 

Hunor kormányfő-helyettest kérdezték a kiigazítás prioritásairól. A szükséges kiigazítást most 

megtettük, bekerült az Anghel Saligny fejlesztési program ötvenmilliárdos költségvetése a 

hitelrészhez, ami azt jelenti, hogy idén el lehet indítani ezt a programot – közölte a Maszol 

megkeresésére Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke kiemelte: az egészségügyre, a már futó helyi 

fejlesztési programok projektjeinek finanszírozására jelentősebb összegeket különítettek el, de 

„minden egyes olyan terület kapott támogatást, amely ebben a pillanatban pluszfinanszírozást 

kért”. 

 

Jobb később, mint soha: hétfőtől korszerű épületben indul a bögözi óvodai 

oktatás 
2021. szeptember 7. – szekelyhon.ro 

Közel másfél évtized kellett hozzá, hogy megépüljön Bögöz község új óvodája. Az épület készen 

áll, korszerű felszereltséggel, új játszótérrel, napközis programlehetőséggel is várja a 

tanévkezdő gyermekeket. Az új óvodaépület korszerű berendezésekkel, saját hőközponttal és 

vadonatúj bútorzattal várja a tanévkezdőket. Külön beruházásként a magyar kormány 
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húszmillió forintos támogatásából új játszótér is épült az óvoda mellett, rendbe tették a 

zöldövezetet is.  

 

Új tanterv szerint tanulják a román nyelvet kilencedik osztályban is a magyar 

diákok 
2021. szeptember 7. – szekelyhon.ro 

Idén sem lesz új kerettanterv a most középiskolát kezdő kilencedikesek számára, sőt jövőre 

sem számíthatnak még erre a diákok. A jó hír viszont az, hogy a magyar kilencedik osztályt 

kezdő tanulók folytathatják az előkészítőtől nyolcadikig tanult tantervet román nyelv és 

irodalomból, hiszen augusztus utolsó napján megjelent a Hivatalos Közlönyben a számukra 

elkészített speciális tanterv. Kallós Zoltán oktatásügyi államtitkárral beszélgettek a magyar 

kilencedikesek helyzetéről. 

 

Valamennyi erdélyi megyében elérhetővé vált az Erdély TV az RDS-RCS 

kábeltévé-hálózatán 
2021. szeptember 7. – Krónika, szekelyhon.ro, Nyugati Jelen 

Bekerült az Erdélyi Magyar Televízió a legnagyobb romániai előfizetéses televízió és szélessávú 

internetszolgáltató, az RCS & RDS teljes kínálatába, így a marosvásárhelyi székhelyű csatorna 

műsorai valamennyi, magyarok által lakott megyében képernyőre kerülhetnek. Szepessy Előd 

főszerkesztő kedden közölte, a szolgáltató a digitális csomagján keresztül eddig csak Maros, 

Kolozs és Szilágy megyékben, míg az analóg csomag keretében csupán Hargita és Kovászna 

megyében sugározta az Erdély TV műsorait. Ez változott meg augusztus végétől: a Szatmár és 

Bihar megyei lakosság is a szolgáltató alapcsomagjában kapja meg az ETV-t, akárcsak a 

szórványtelepüléseken élők. 

 

Maszol-értesülés: további két minisztérium irányítása kerül ideiglenesen az 

RMDSZ-hez 
2021. szeptember 7. – maszol.ro 

Az USR–PLUS minisztereinek lemondása nyomán megüresedett tárcavezetői pozíciókat 

ideiglenesen szétosztja a kormány a megmaradt miniszterei között. A Maszol információi 

szerint két minisztérium irányítása kerül át ideiglenesen az RMDSZ-hez: Cseke Attilára az 

egészségügyi, Tánczos Barnára pedig a kutatási, innovációs és digitalizációs miniszteri 

feladatkört ruházzák át. 

 

Családvédelemről és koalíciós válságról szól a 10 perc Bukarest legújabb adása 
2021. szeptember 7. – maszol.ro 

Múlt pénteken elfogadták a helyi közösségek fejlesztésére irányuló 50 milliárd lejes 

keretprogramot, most kedden pedig a költségvetés-kiegészítést. Az Anghel Saligny fejlesztési 

program elfogadásához az RMDSZ ragaszkodott még a költségvetés-kiegészítés előtt, hiszen a 
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településeknek mihamarabb pénzforrásra van szükségük a víz- és csatornahálózat, a 

gázhálózat bővítéséhez, az utak javításához és modernizálásához. 

 

Nagy szükség volt a pálfalai óvodára 
2021. szeptember 7. – ma7.sk, felvidek.ma  

Két csoportban 38 gyermek kezdte meg a tanévet a Kárpát-medencei Óvodafejlesztési Program 

keretében megépült pálfalai óvodában, amelynek hivatalos átadó ünnepségét hétfőn délután 

tartották meg Grezsa István miniszteri biztos jelenlétében. Az ünnepélyes alkalmon Szarvas 

Erzsébet lelkipásztor köszöntötte a résztvevőket, köztük Géresi Róbertet, a Szlovákiai 

Református Keresztyén Egyház püspökét, valamint Porubán Ferenc főgondnokot.Rákos 

Loránt egyetemes lelkészi főjegyző áhítatában rámutatott, hogy az óvoda építtetői és támogatói 

azt ismerték fel, hogy naggyá válni valójában csak úgy lehet, ha előbb felismerjük 

kicsinységünket, és felmérjük a lehetőségeinket. Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 

és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medencei óvodafejlesztési 

program koordinálásáért felelős miniszteri biztosa kifejtette, hogy megtiszteltetés egy kis 

helyen, egy kis faluban új intézményt avatni.  Az óvoda nem csak egy olyan hely, ami oltalmat 

és biztonságot nyújt az ide hozott gyermekeknek, hanem egyúttal lehetőség a szülőknek, a 

falusiaknak találkozni, megbeszélni az élet ügyes-bajos dolgait.  

 

A kisebbség nyelvét is lehetne használni az útirányjelző táblákon 
2021. szeptember 7. – ma7.sk 

A szlovák mellett a kisebbség nyelvén is fel lehetne tüntetni az ún. útirányjelző táblákon 

szereplő feliratokat. Ezt Gyimesi György (OĽANO) parlamenti képviselő indítványozza a 

nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló törvény módosító javaslatában. Gyimesi azt 

akarja törvénybe iktatni, hogy a településeknek legyen meg a lehetőségük arra, hogy az 

útirányjelző táblákon szereplő államnyelvű felirat mellett, a kijelölt cél megnevezését a helyi 

nemzetiség nyelvén is feltüntessék. A képviselő ezt a közúti forgalom résztvevőinek az 

eligazításával indokolja. Jelenleg a község határát jelölő útjelző táblákon, a közigazgatási 

intézmények épületein és más meghatározott helyeken lévő feliratokon lehet használni a 

kisebbség nyelvét. Az intézkedés azokat a településeket érintené, amelyekben a nemzeti 

kisebbséghez tartozó szlovák állampolgárok száma két egymást követő népszámláláson eléri a 

lakosság legalább 15 százalékát. Ilyen esetben a kisebbségnek a hivatali ügyintézés során joga 

van használni a kisebbség nyelvét. 

 

Duray Miklós: A szövetségen kívül minden más zsákutca a felvidéki 

magyarságnak 
2021. szeptember 7. – ma7.sk 

Duray Miklóst kérdeztük, mit javasol a küszöbön álló egyesítés előtt, mit kell és mit nem szabad 

tennie a jövő magyar képviseletének. "Egy mondatban: nincs más alternatíva. Minden egyéb 

Fe
lv

id
é

k
 

https://ma7.sk/tajaink/nagy-szukseg-volt-a-palfalai-ovodara
http://ma7.sk/
http://felvidek.ma/
https://ma7.sk/aktualis/a-kisebbseg-nyelvet-lehetne-hasznalni-az-utiranyjelzo-tablakon
http://ma7.sk/
https://ma7.sk/aktualis/duray-miklos-a-szovetsegen-kivul-minden-mas-zsakutca-a-felvideki-magyarsagnak
https://ma7.sk/aktualis/duray-miklos-a-szovetsegen-kivul-minden-mas-zsakutca-a-felvideki-magyarsagnak
http://ma7.sk/


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2021. szeptember 8. 

 

megoldás, aminek a vége nem az egyesülés, az a felvidéki magyar közösség társadalmi és 

politikai élete számára zsákutca, illetve tévút. A baj ott kezdődött, hogy 8 évig tartott a 

kilencvenes években, amíg sikerült egyesíteni az akkori magyar pártokat. A közakarat megvolt 

hozzá, az Együttélés akarata megvolt, a fő ellenzője a Független Magyar Kezdeményezés, az 

akkori Magyar Polgári Párt volt és a Magyar Kereszténydemokrata Mozgalomnak az a része, 

amely Bugár Béla körül csoportosult." - emelte ki Duray.  

 

Papírforma szerint október elején alakulhat meg a Szövetség 
2021. szeptember 7. – bumm.sk  

Az MKP elnöksége határozatban mondta ki, hogy a Szövetség szeptember 25-én alakul meg, de 

egyáltalán nem biztos, hogy a törvényi határidők miatt mindez technikailag kivitelezhető és a 

járványhelyzet sem kedvez a tömeges rendezvényeknek. A Híd mindenesetre előre hozta 

kongresszusát. Az eredeti tervek szerint az Összefogás szeptember 11-re, az MKP 19-re, a Híd 

pedig 25-re tervezte legfőbb döntéshozó szerveik ülését, amelyen döntenek az új párt, a 

Szövetség létrehozásáról. A járványügyi helyzetre tekintettel az Összefogás kéri a párt nevének 

újbóli megváltoztatását (hiszen hivatalosan a Magyar Közösségi Összefogás nevet viselik), az 

MKP és a Híd pedig a pártok megszüntetését. Az új párt alapszabályának változását 15 napon 

belül kell megküldeni a belügyminisztériumnak, ahol az illetékeseknek 15 napjuk van a 

törvényességi kellékek ellenőrzésére. Ha nem kérnek hiánypótlást, még akkor sem biztos, hogy 

szeptember 26. előtt sor kerülhet a Szövetség megalakulására és akkor még nem is beszéltünk 

az MKP és a Híd megszüntetésének elbírálásáról, amelyre a belügyi tárcának a legjobb esetben 

is 5 napja van (ha nem kér hiánypótlást). Az MKP hétfői elnökségi ülésén szeptember 25-t 

jelölte meg a Szövetség megalakulásának időpontjaként, ami csak akkor lehetséges, ha 

kiváltképpen gyorsan dolgoznak a belügyminisztériumban. 

 

Eltemették Egeresi Sándort 
2021. szeptember 7. – vajma.info 

A vasárnap elhunyt Egeresi Sándort ma Topolyán a Nyugati temetőben helyezték örök 

nyugalomra. A temetést megelőző gyászülésen Pásztor István, a VMSZ elnöke, a tartományi 

képviselőház elnöke is beszédet mondott. Egeresi Sándor háborúellenes és emberbaráti 

tevékenységéről beszélt. Hangsúlyozta, hogy nem csak Topolya felemelkedésében vannak 

vitathatatlan érdemei, a szerb-magyar megbékélési folyamatnak is az egyik aktív részese volt. 

 

Topolya: Pénteken nyílik az Expo 
2021. szeptember 7. – Vajdasag.ma 

A képviselő-testület városnapi díszülését követő napon, pénteken nyílik meg az Expo 

Mezőgazdasági és Gazdasági Kiállítás és Vásár. A háromnapos rendezvény helyszíne ezúttal is 

a Piac közvállalat nagycsarnoka és annak környéke. Topolyán a községnapi rendezvénysorozat 

keretében 17. alkalommal szervezik meg szeptember második hétvégéjén a hagyományos Expo 

Gazdasági és Mezőgazdasági Kiállítást és Vásárt. A helyszín ezúttal is a Piac Közvállalat 
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nagycsarnoka és annak környéke lesz. Slingár Irén, a Topolyai Termelők Egyesületének elnöke 

a szervezők nevében elmondta, hogy idén is élénk a mezőgazdasági, gazdasági ipari és 

szolgáltatói szféra érdeklődése az Expo iránt. A rendezvény több rangos konferencia is lesz a 

három nap alatt. Több mint 200 hazai és külföldi kiállító jelezte részvételét. 

 

Minden forrásom belőled fakad 
2021. szeptember 7. – Pannon RTV 

Ma van a doroszlói Szentkúti Búcsú előestéje. A hívek idén is nagy számban keresték fel a 

kegyhelyet, sokan a virrasztáson is részt vesznek. A mostani zarándoklat mottója: Minden 

forrásom belőled fakad. Az esti dicséret után megáldották a járműveket, az előesti szentmise 

keretében pedig sor került a betegek kenetének kiszolgáltatására. Holnap tartják 

Kisboldogasszony ünnepét. 

 

Több mint húszezer kárpátaljait oltottak be Magyarországon 
2021. szeptember 7. – Kiszo.net 

Az ukrán-magyar határon két hónapig tartó oltási kampány keretében több mint húszezer 

kárpátaljait oltottak be koronavírus elleni vakcinával. Magyarország Ungvári 

Főkonzulátusának adatai szerint 20 690 kárpátaljai lakos kapta meg az amerikai Johnson & 

Johnson Janssen oltását. A Magyarország által felajánlott ingyenes oltakozási lehetőséggel 

június 2-től augusztus 31-ig élhettek a régió 18 év feletti lakosai. Az anyaország július folyamán 

más határain is hasonló kampányt folytatott.  

 

Ungvárra érkezett a Megidézett Kárpátalja 
2021. szeptember 7. – Karpat.in.ua 

Már az ungvári drámai színház halljában is népzenével várták az érkezőket a Megidézett 

Kárpátalja című koncertre. Pál István Szalonnának és édesapjának, Pál Lajosnak sikerült a 

Magyar Állami Népi Együttessel egy olyan, a Kárpátok vidékén élő népek zenéjét és táncait 

bemutató műsort elkészítenie, amelyet szívébe zárt a közönség az elmúlt években. Erre a 

sikerre alapozva jöttek ismét vissza Ungvárra vele. 

 

Tanévnyító ünnepség a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 
Szakgimnáziumában 
2021. szeptember 7. – Kárpátalja 

118 elsős diákkal nyitotta meg az új tanévet a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola 

(II. RF KMF) Szakgimnáziuma. Az intézmény nyolcadik tanévnyitó ünnepségét szeptember 6-

án tartották a beregszászi római katolikus templomban. Az ünnepség ökumenikus 

istentisztelettel vette kezdetét, melyet Molnár János római katolikus esperes-plébános, 

Margitics János református lelkész és Marosi István görögkatolikus parochus celebrált. 
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https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/minden-forrasom-beloled-fakad-0
https://kiszo.net/2021/09/07/tobb-mint-huszezer-karpataljait-oltottak-be-magyarorszagon/
http://life.karpat.in.ua/?p=70566&lang=hu
https://karpataljalap.net/2021/09/07/tanevnyito-unnepseg-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-szakgimnaziumaban
https://karpataljalap.net/2021/09/07/tanevnyito-unnepseg-ii-rakoczi-ferenc-karpataljai-magyar-foiskola-szakgimnaziumaban
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Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2021. szeptember 7. – Kossuth Rádió 

„A KMKSZ az üldöztetések ellenére él és működik, megpróbálja teljesíteni hivatását, ami nem 

más, mint a kárpátaljai magyarság érdekeinek a védelme,  - mondta Brenzovics László elnök, 

a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség beregszászi választmányi ülésén. A fórum 

munkájában még mindig csak online kapcsolaton keresztül vehetett részt a KMKSZ külföldre 

kényszerített elnöke, mivel Ukrajnában a hatóságok koholt vádak alapján vizsgálatot indítottak 

ellene. 

 

Tisztújító közgyűlésre készül a Csemadok. A kulturális, közművelődési szervezet kiemelkedő 

munkát végez a magyar nyelv, valamint a magyar kultúra és a hagyományok megőrzésében a 

Felvidéken. Aktív tagjait a magyar állam is elismeri, ahogy nemrégiben Duncsák Mária 

nyugalmazott pedagógust, a Csemadok Kassai Városi Választmányának  alelnökét, aki Magyar 

Arany Érdemkeresztet kapott.  

 

Átadták a református egyházközség új óvodáját és bölcsődéjét a felvidéki Rozsnyón. A 64 

gyermek befogadására alkalmas intézmények a Kárpát-medencei Bölcsőde és Óvodafejlesztés 

Programban a magyar kormány támogatásával épültek. A fennállásának 25. tanévét kezdő 

református általános iskola pedig tornatermet kapott. Grezsa István miniszteri biztos a 

rendezvényen azt hangsúlyozta: eljött az ideje annak, hogy a magyar nemzet nagyobb 

önbizalommal tekintsen a jövőbe, mint száz évvel ezelőtt. Ennek egyik oka, hogy a magyar 

kormány ma már meg tudja valósítani a határokon átívelő nemzetegyesítés folyamatát, aminek 

ez a program is eszköze.   

 

Aradon tartotta bővített elnökségi ülését a Romániai Magyar Gazdák Egyesülete.  A 

tanácskozást követően szakmai fórumot tartottak Digitalizáció az agráriumban címmel, az 

Arad Megyei Magyar Gazdák Egyesülete és a Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat aradi 

regionális irodája közös szervezésében. Az országos gazdaegyesület elnökét, Sebestyén Csabát 

arról beszélt, hogy milyen lehetőségeket és kihívásokat rejt a 21. század a romániai magyar 

gazdatársadalomnak.  
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Három napig tartott idén a Fekete Körös völgyi Magyar Napok.  Ebben a régióban - a Fekete-

Körös mellékének a Bihar-hegységtől az Alföldig terjedő szakaszán, amely magában foglalja a 

Belényesi-medencét is, -  körülbelül 3500 magyar ajkú él szórványban. A gyermekeknek kevés 

lehetőségük van anyanyelvükön tanulni, mert a legtöbb településen csak az elemi iskolát 

végezhetik magyar nyelven.  A Bihar megyei RMDSZ kezdeményezte a szórakozásra is alkalmat 

adó eseményeket, így erősítve a térségben élők identitástudatát.  

  

A CityRocks Hungary-t egy zenészekből álló baráti társaság alapította még  2017-ben Szegeden. 

Az élő zenét, azon belül is a rockzenét szeretnék eljuttatni minél több emberhez, és a profi 

zenészek mellett olyan amatőr zenészeknek is koncertélményt adnak, akik eddig csak otthon 

magukban tudtak zenélni. Egy olasz kezdeményezés mintájára először 2018-ban, Szegeden a 

Dóm téren  rendezték meg  rock flashmobjukat,  melyre  400 magyar és külföldi zenész jött el. 

Aztán jött Kecskemét és az idén Dunaújváros.  De ezzel nincs vége erre az évre, hiszen 

szeptember 11-én, szombaton Kolozsvár melletti Bochidán találkozik több száz rockzenész és 

közönségük.  Nagy Margit összeállítása. 


