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Nyomtatott és online sajtó 
 
 

Orbán Viktor: Magyarországnak ebből a konfliktusból ki kell maradnia! 
2022. február 23. – MTI, Index, ORIGO, Portfolio, Kiszo.net, 24.hu, Mandiner, Kiszo.net 

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán látogatást tett a Magyar Honvédség Integrált Műveleti 

Központjában, ahol Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel együtt találkozott azokkal a 

katonatisztekkel, akik Magyarország biztonságát garantálják parancsnoki munkájukkal - 

közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóiroda vezetője. A látogatás után a 

kormányfő arról beszélt, hogy a helyzet továbbra is komoly, feszült, mindent meg kell tenni a 

háború elkerülése érdekében. Magyarországnak ebből a katonai konfliktusból ki kell 

maradnia; Magyarország biztonsága a legfontosabb - szögezte le. Orbán Viktor ennek 

megfelelően visszautasította azokat a baloldali javaslatokat, amelyek katonák és fegyverek 

Ukrajnába küldéséről szólnak. A látogatásról készült videót a miniszterelnök teljes 

nyilatkozatával Orbán Viktor közösségi oldalán teszik közzé. 

 

Szijjártó: Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak 
2022. február 23. – MTI, ORIGO, Hirado.hu, Világgazdaság, PannonRtv, Körkép 

Magyarország része és részese a közös európai álláspontnak és ahogy eddig sem, ezúttal se 

fogja megvétózni a keleti szankciókat - mondta közösségi oldalán a magyar külgazdasági és 

külügyminiszter. Szijjártó Péter hetven magyar vállalat üzletemberével együtt Egyiptomba és 

Bahreinbe utazik, ahol a kelet-európai biztonsági helyzetről is tárgyal. Bejelentkezésében a 

külügyminiszter azt mondta: az elmúlt napokban olyan irányt vettek a fejlemények, amelyek 

ellentétesek Magyarország, Közép-Európa, sőt egész Európa biztonsági érdekeivel. 

 

Nem bíznák a Román Postára: a külhoniak választási részvételéről tájékoztatott 
az NVI elnöke Kolozsváron 
2022. február 23. – Krónika, maszol.ro, Nyugati Jelen, Bihari Napló 

Az április 3-i magyarországi országgyűlési választások előkészületeiről számolt be szerdán 

Kolozsváron dr. Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda (NVI) elnöke. A Magyarország 

Kolozsvári Főkonzulátusán tartott sajtótájékoztatón elmondta: a magyar állampolgárok 

április 3-án az országgyűlési választásokon való részvétel mellett négy kérdésben is 

kinyilváníthatják a véleményüket, és ebbe a folyamatba a határon túli magyar állampolgárok 

is bekapcsolódhatnak. Ha valaki megkapta a magyar állampolgárságot, önmagában még nem 

jelenti azt, hogy a választói joga is megvan. Ehhez regisztrálnia kell a levélben szavazók 

névjegyzékébe, amit március 9-éig lehet megtenni.  
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https://www.origo.hu/itthon/20220223-magyarorszagnak-ebbol-a-fegyveres-konfliktusbol-ki-kell-maradnia.html
https://hirado.hu/kulfold/kulpolitika/cikk/2022/02/23/szijjarto-peter-magyarorszag-resze-es-reszese-a-kozos-europai-allaspontnak
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-biznak-a-roman-postara-a-kulhoniak-valasztasi-reszvetelerol-tajekoztatott-az-nvi-elnoke-kolozsvaron
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/nem-biznak-a-roman-postara-a-kulhoniak-valasztasi-reszvetelerol-tajekoztatott-az-nvi-elnoke-kolozsvaron
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Közel 200 millió lejes árvízvédelmi beruházásban részesül Kalotaszentkirály 
2022. február 23. – Krónika, maszol.ro, Bihari Napló 

Közel 200 millió lejes árvízvédelmi beruházásban részesül a Kolozs megyei Kalotaszentkirály. 

A megáradt Kalota-patak legutóbb 2020-ban okozott jelentős árvízkárokat a magyarlakta 

községben. „A mostani munkálatokkal a Kalotaszegi-medencében élő közösségek védelmét, a 

gazdag kulturális örökség, az utak és a mezőgazdasági területek megóvását biztosítjuk, 

felkészülve a szélsőséges időjárási körülményekre is” – közölte szerdán Tánczos Barna 

környezetvédelmi miniszter azt követően, hogy a szaktárca kezdeményezésére a kormány 

elfogadta az árvízvédelmi munkálatokról szóló határozattervezetet. Csoma Botond, az 

RMDSZ Kolozs megyei szervezetének elnöke, a szövetség képviselőházi frakcióvezetője 

kifejtette, hogy a magyar közösségek csak akkor tudnak érdemben fejlődni, amennyiben 

Bukarestben is odafigyelnek rájuk. 

 

Hivatalossá vált a Maros megyei Mezőpanit címere 
2022. február 23. – Krónika, maszol.ro, szekelyhon.ro 

Az RMDSZ javaslatára döntött szerdai ülésén a kormány a Maros megyei Mezőpanit 

címerének hivatalosításáról – jelentette be Cseke Attila fejlesztési és közigazgatási miniszter a 

kormányülést követően. „A mezőpaniti közösség mától hivatalosan, szabadon használhatja 

saját szimbólumát. A hivatalosított címer a 38. helyi szimbólum, amelynek használatára az 

RMDSZ garanciát szerez kormányzati szerepvállalása óta” – nyilatkozta az RMDSZ-es 

szaktárcavezető.  

 

Médiavita a Transindex-ügy kapcsán: a sajtó szabadsága nem egyenlő az 
újságírók szabadságával 
2022. február 23. – Krónika, szekelyhon.ro 

Az erdélyi magyar sajtó jelenlegi helyzetéről, lehetőségeiről a jelenséget tudományos oldaláról 

is megközelítő Bakk Miklós politológussal, szerkesztővel és egyetemi előadóval, illetve a 

Magyar Újságírók Romániai Egyesületének elnökével, Szűcs Lászlóval Rostás Szabolcs és 

Szőke László vitázott.  

 

Mátyás nem csak egy szobor a Főtéren: az 579 éve született igazságos királyról 
emlékeztek meg a kincses városban 
2022. február 23. – Krónika 

A kincses város leghíresebb szülöttjéről emlékeztek meg szerdán: az igazságos Mátyás 

királyról. A Mathias Rex Egyesület kihirdette pályázatának nyerteseit, a gyerekeknek az 579 

éve, február 23-án született uralkodóval kapcsolatban kellett írniuk, rajzolniuk. A városháza 

reneszánsz toronyzenével emlékezett a nagy királyra.  
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https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kozel-200-millio-lejes-arvizvedelmi-beruhazasban-fog-reszesulni-a-kolozs-megyei-kalotaszentkiraly-kozseg
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mediavita-a-transindex-ugy-kapcsan-a-sajto-szabadsaga-nem-egyenlo-az-ujsagirok-szabadsagaval
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/mediavita-a-transindex-ugy-kapcsan-a-sajto-szabadsaga-nem-egyenlo-az-ujsagirok-szabadsagaval
https://kronikaonline.ro/szines/matyas-nem-csak-egy-szobor-a-foteren
https://kronikaonline.ro/szines/matyas-nem-csak-egy-szobor-a-foteren


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 24. 

. 

 

Üzenik a POL-nak, ne szóljon bele a székelyudvarhelyi RMDSZ belügyeibe 
2022. február 23. – maszol.ro 

A Szabad Emberek Párjának (POL) székelyudvarhelyi frakciója a 2024-es önkormányzati 

választásokra való felkészülésnél is együttműködne az udvarhelyi RMDSZ-szel, amennyiben 

az általuk is támogatott jelölt nyeri el a vasárnapi tisztújításon a városi szervezet elnöki 

tisztségét. Válaszként az RMDSZ székelyudvarhelyi frakciójának vezetője, Berde Zoltán 

felszólította a POL-osokat, hogy ne szóljanak bele a tulipános szervezet belügyeibe. 

 

„A vérüket akarom!” – durvul a kampány Székelyudvarhelyen 
2022. február 23. – maszol.ro 

„Azt hiszik, b... meg, hogy nekem munka kell? Le…arom, a vérüket akarom!” – Imre Gábor, a 

székelyudvarhelyi RMDSZ-szervezet időközben visszalépett elnökjelöltjének hangja hallható 

azon a hangfelvételen, amelyet szerda délelőtt mutatott be a sajtónak Bíró Barna Botond, az 

Udvarhelyszéki RMDSZ elnöke. A városi szervezet elnöki székéért vívott megmérettetésben 

már csak ketten maradtak harcban. 

 

A székely himnusz szerzőjére emlékeztek Székelyudvarhelyen 
2022. február 23. – szekelyhon.ro 

Születésének 127. évfordulóján emlékeztek meg Csanády Györgyről Székelyudvarhelyen, a 

belvárosi református temetőben szerdán délután. „Egyre többen ismerik a nevét, és egyre 

többen tudják, hogy ő a székely himnusz költője. A himnuszt tizenötmillió ember énekli száz 

év óta. Számunkra nemcsak szimbólum, hanem akárcsak a zászló vagy a címer, a 

magyarságunkat, megmaradásunkat és a nemzeti összetartozásunkat jelenti” – hangzott el 

Bíró Edith ünnepi beszédében. A megemlékezés szervezője hozzátette, Csandáy nemcsak a 

himnusz szerzőjeként, hanem költőként is értéket teremtett, alkotásait három kiskötet őrzi, 

versei közül egyet Neubauer Zoltán szavalt el. 

 

A vasárnapi tisztújító voksolásra készül az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezete 
2022. február 23. – szekelyhon.ro 

Háromezer szavazólapot nyomtatott az RMDSZ székelyudvarhelyi szervezetének tisztújító 

bizottsága a vasárnapra szervezett voksolásra, amelyen bárki részt vehet, aki csatlakozik a 

párthoz. Időközben visszalépett az elnök-jelöltségétől Jakab Áron Csaba, a területi szervezet 

pedig a lejárató kampányok befejezését követeli.  

 

Berényi József: A területi integritás elvét támogatjuk, de Kijev kisebbségi 
politikájával kapcsolatban vannak fenntartásaink 
 2022. február 23. – ma7.sk  

Több ország is elítélte az orosz elnök, Vlagyimir Putyin kijelentését, aki elismerte Ukrajnában 

a két szakadár államot, a Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságot. A témával kapcsolatban 
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https://maszol.ro/belfold/Uzenik-a-POL-nak-ne-szoljon-bele-a-szekelyudvarhelyi-RMDSZ-belugyeibe
https://maszol.ro/belfold/A-veruket-akarom-durvul-a-kampany-Szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-szekely-himnusz-szerzojere-emlekeztek-szekelyudvarhelyen
https://szekelyhon.ro/aktualis/a-vasarnapi-tisztujito-voksolasra-keszul-az-rmdsz-szekelyudvarhelyi-szervezete
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-teruleti-integritas-elvet-tamogatjuk-de-kijev-kisebbsegi-politikajaval
https://ma7.sk/aktualis/berenyi-jozsef-a-teruleti-integritas-elvet-tamogatjuk-de-kijev-kisebbsegi-politikajaval
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a Szövetség is megszólalt. A párt elítéli az orosz agressziót, és Ukrajna területi egysége mellett 

foglal állást. Berényi József, az MKP-platform elnöke is azt hangsúlyozza, ki kell állni a 

területi integritás elve mellett. Ugyanakkor megjegyezte, keleti szomszédunkban sérülnek a 

nemzeti kisebbségi jogok, amelyek mellett nem lehet szó nélkül elmenni. A portálunknak 

Berényi József nyilatkozott. Berényi szerint az orosz-ukrán konfliktus már egy komolyabb 

világpolitikai válság, amelyben állást kell foglalni a hazai politikai pártoknak is. Egyértelműen 

ki kell állni a területi integritás elve  mellett, ugyanis csak ez biztosíthatja számunkra, 

felvidéki magyarok számára, a Szlovákián, az Európai Unión és más nemzetközi 

szervezeteken belüli politikai mozgásteret  - szögezte le Berényi, aki azt is hozzátette, sajnos 

Ukrajnában is sérülnek a kisebbségi jogok, amelyeket a jövőben mindenképpen rendezni kell, 

hiszen több nemzeti kisebbség él az országban, beleértve a kárpátaljai magyarokat. 

 

Lelkes: Politikai okítás helyett szolidaritást! 
2022. február 23. – bumm.sk  

A kárpátaljai magyarok problémái diplomáciai úton kezelhetők, de Ukrajna fegyveres 

konfliktusba került, amelyben szolidaritásra van szüksége – véli Lelkes Dominik, a Híd-

platform ifjúsági szervezete, a Iuven elnökségi tagja. „Magyar szempontból kiemelkedően 

fontos az ukrajnai konfliktus békés válságkezelése, hiszen a kárpátaljai magyarság is érintett. 

Bár ukrán szempontból vannak helytelen politikai döntések, például a nemzeti kisebbségi 

jogok csorbítása, ez azonban nem ok arra, hogy ne fejezzük ki szolidaritásunkat Ukrajnával 

szemben. Ami Ukrajnában történik, az egyenlő a terrorral és egy szuverén állam népének és 

határának eltörlésével” – véli Lelkes Dominik. A Iuven elnökségi tagja szerint nem 

összemérhető a két probléma mélysége: „Míg a magyar kisebbségi jogok kérdése és ezzel 

párhuzamosan a magyar–ukrán viszony is diplomáciai úton orvosolható, addig Ukrajna 

helyzete nem valószínű” 

 

A végéhez közeledik a szenci zsinagóga felújítása 
2022. február 23. – Új Szó  

Az utolsó fázisához érkezett a zsinagóga felújítása. A befejezés után nemcsak a helyi zsidóság 

kultúráját, múltját bemutató kiállítás kap helyet az épületben, hanem kulturális rendezvények 

helyszíne is lesz. Jelenleg a főépület belsejének befejezésén dolgoznak és elkészült az a rész is, 

amelyet a hátsó részhez építettek hozzá, valamint folyamatban van a közbeszerzés az enteriőr 

kialakítására. Juraj Droba, Pozsony megye elnöke hangsúlyozta, a megyének fontos a 

műemlékek megőrzése. „Egy igazi történelmi ékszer a zsinagóga, amely a megye 

közbeavatkozása nélkül összedőlt volna. Az egykori jelentős épületnek visszaadtuk a 

méltóságát. Az átadás után koncerteken, alkotóműhelyeken, kiállításokon és 

beszélgetőesteken találkozhatunk a termeiben” – fogalmazott. A zsinagóga udvarának rendbe 

tételekor fedezték fel a zsidók által rituális fürdésre használt mikvét, amely 

felbecsülhetetlenül értékes és a zsidó valláshoz elválaszthatatlanul hozzátartozik. 

Szlovákiában igazi ritkaságnak számít. 
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https://www.bumm.sk/belfold/2022/02/23/lelkes-politikai-okitas-helyett-szolidaritast
https://ujszo.com/regio/a-vegehez-kozeledik-a-szenci-zsinagoga-felujitasa
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Dr. Pásztor Bálint: Szerbia és Magyarország kapcsolata példa lehet a régió 
számára 
2022. február 23. – Magyarszo.rs 

– Továbbra is rendkívül magas szinten áll Magyarország és Szerbia baráti kapcsolata – 

jelentette ki dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség választási listavezetője a 

Vajdasági RTV műsorában ma délután. Hozzátette, jelenleg már nem kell a múltra 

koncentrálni, a fókuszban a jövő áll. – Ez az együttműködés jó példaként szolgálhat a teljes 

régió számára – mutatott rá. 

 

Topolya: Kihelyezett konzuli fogadónapot szerveztek 
2022. február 23. – Vajma.info 

Kihelyezett konzuli fogadónapot szerveztek Topolyán. Több mint harmincan éltek a 

lehetőséggel, magyar állampolgárságot kérelmeztek, személyi igazolvány kiadását 

kérvényezték, illetve anyakönyvi ügyeket intéztek. Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa a 

topolyai Községi Fejlesztési Társulás tanácstermében tartott nyílt konzuli fogadónapot. Szabó 

Szabados Szilvia, a társulás szakmunkatársa elmondta, hogy több mint egy évtizede 

együttműködnek a főkonzulátussal és közösen kihelyezett fogadónapokat szerveznek 

Topolyán és a község falvaiban is. 

 

Megtilthatják a hadkötelesek határátlépését Ukrajnában 
2022. február 23. – Kárpátalja.ma 

Megtilthatják a had- és sorkötelesek kiutazását az országból – közölte Fedor Veniszlavszkij, 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök alkotmánybírósági megbízottja február 23-án. A képviselő 

újságírói kérdésre elmondta: a rendkívüli helyzet ideje alatt korlátozhatják a belépést azok 

számára, akik potenciális veszélyt jelenthetnek az országra. Az RNBO által elfogadott 

rendkívüli helyzetről szóló rendeletet Ukrajna Legfelsőbb Tanácsa szerda este vitatja meg. 

 

A kárpátaljai magyarok ellenzik a háborút és kiállnak Ukrajna egységessége 
mellett 
2022. február 23. – Karpat.in.ua 

A kárpátaljai magyarok ellenzik a háborút és kiállnak Ukrajna egységessége mellett. 

Országunk keleti részén immár 8 éve tart a fegyveres konfliktus, amely több tízezer ártatlan 

életet követelt, s arra kényszerítette a különböző korosztályú, nemzetiségű és vallású 

embereket Ukrajna minden részén, hogy elhagyják otthonaikat, családjukat és barátaikat. A 

kárpátaljai magyarok számára rendkívül fontos az ukrajnai béke fenntartásának kérdése, 

különösen az esetleges katonai agresszió és a teljes körű háború kilátása fényében, amelyet 
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https://www.magyarszo.rs/hu/4859/kozelet/260100/Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Szerbia-%C3%A9s-Magyarorsz%C3%A1g-kapcsolata-p%C3%A9lda-lehet-a-r%C3%A9gi%C3%B3-sz%C3%A1m%C3%A1ra-VMSZ-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint.htm
https://www.magyarszo.rs/hu/4859/kozelet/260100/Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Szerbia-%C3%A9s-Magyarorsz%C3%A1g-kapcsolata-p%C3%A9lda-lehet-a-r%C3%A9gi%C3%B3-sz%C3%A1m%C3%A1ra-VMSZ-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint-Dr-P%C3%A1sztor-B%C3%A1lint.htm
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/27407/Topolya-Kihelyezett-konzuli-fogadonapot-szerveztek.html
https://karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/megtilthatjak-a-hadkotelesek-hataratlepeset-ukrajnaban/
https://politic.karpat.in.ua/?p=42005&lang=hu
https://politic.karpat.in.ua/?p=42005&lang=hu
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semmilyen körülmények között nem lehet megengedni. Az egyetlen kiút a válságból a 

diplomáciai megoldás, s ehhez minden, a nemzetközi jog által előírt feltétel adott. 

 

Viszonylagos a nyugalom a kárpátaljai határátkelőkön 
2022. február 23. – Kiszo.net 

Az orosz fenyegetés miatt, illetve a rendkívüli állapot bevezetésének hírére egyelőre nem nőtt 

a kárpátaljai közúti határátkelők személyforgalma a kilépő oldalon. Az ukrán–magyar, az 

ukrán–szlovák és az ukrán–román határátkelőhelyek az eddig megszokott rendben 

működnek – közölte a Suspilne.media megkeresésére a Csapi és a Munkácsi Határőregység 

szóvivője. Olena Tracsuk, a csapi határőrség szóvivője arról tájékoztatott, hogy az egységhez 

tartozó határátkelőkön nem változtak a kiléptetés szabályai. Hozzátette: a magyar oldalról 

sem érkezett hivatalos tájékoztatás az ukrán állampolgárok beléptetésére vonatkozó 

bármifajta változtatásról. 

 

 

Elektronikus sajtó 

 
Határok nélkül 

2022. február 24. – Kossuth Rádió 

Úgy tűnik, Szlovákiában ismét előkerült a magyar kártya. A szlovák sajtóban az elmúlt 

hetekben felbukkanó magyarellenes hangulatkeltéshez a minap csatlakozott a legnagyobb 

kormánypárt képviselője is. Az orosz-ukrán helyzet kiéleződése rámutat a szlovák társadalom 

és a politikai elitek mély megosztottságára és magyarellenességére. 

  

Kárpátalján elkezdték lecserélni a magyar-ukrán nyelvű helységnévtáblákat. A 2019-es 

nyelvtörvény értelmében Ukrajnában a földrajzi nevek, valamint a terek, sugárutak, utcák és 

hidak megnevezése ukrán nyelvű. Ez azt jelenti, hogy a földrajzi neveket az ukrán nyelvből 

csak átírják latin betűsre, ám kizárja a földrajzi nevek hagyományos használatát regionális 

vagy kisebbségi nyelveken. A magyarul több száz éve használatos Ungvár, Beregszász, 

Munkács, Nagyszőlős városnevek, a törvény alapján, csak ukrán formában jelenhetnek meg a 

helységnévtáblákon. Ez azonban nem egyeztethető össze Ukrajna nemzetközi 

kötelezettségvállalásaival, a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartájával, és a 

Nemzeti Kisebbségek védelméről szóló keretegyezménnyel. Arról nem is beszélve, hogy ez 

jelentős visszalépés a korábbi gyakorlathoz képest, hiszen a közelmúltban közel száz település 

névtábláján szerepelt az ukrán nyelvű felirat mellett a település hagyományos, magyar 

megnevezése is. 
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https://kiszo.net/2022/02/23/viszonylagos-a-nyugalom-a-karpataljai-hataratkelokon/
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-21_18-01-00&enddate=2022-02-21_18-40-00&ch=mr1
https://mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2022-02-21_18-01-00&enddate=2022-02-21_18-40-00&ch=mr1


 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2022. február 24. 

. 

 

  

Március 14-én kezdődik a 2021-es népszámlálás. Az RMDSZ magyarokat tájékoztató 

munkacsoportot és internetes honlapot hozott létre Népszámlálás.ro néven, tájékoztatási  

céllal, hogy lehetőleg minden magyar vegyen részt a népszámláláson és vállalja identitását, 

vallja magát magyarnak. A Népszámlálás.ro Arad megyei területi felelősét, Bölöni Györgyöt 

az általános tudnivalókról és az Arad megyei magyarokra vonatkozó tétről kérdeztük. 

  

Az idei, ám 2021-esnek nevezett romániai népszámlálás, pontosabban annak kérdőívéről a 

székely közösségen belül és a Székely Nemzeti Tanácsban is viták folynak, hogy a székelyek a 

magyar vagy a székely identitást jelöljék meg nemzetiségként. 

A népszámlálási kérdőíven ugyanis a magyar nemzetiségi kategóriában alkategóriaként a 

székely identitás is választható. A Székely Nemzeti Tanács elnöke hangsúlyozta: a 

népszámláláskor a magyar identitás vállalása az egyetlen helyes válasz. 

  

Tavaly szeptemberben bővült a délvidéki falugazdász-hálózat. Így már fél éve működik 

irodájuk a Dél-bánáti Székelykevén is a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének jóvoltából. 

November elejétől Csóti Imre az új falugazdász.    

  

Hargita megye tanintézményeiről, a nevelés és kulturális örökségről jelent meg egy - 

formájában is impozáns kötet. A színes, képekkel gazdagon illusztrált, dokumentumokat és 

személyes élményeket is tartalmazó kötetet a napokban mutatták be Csíkszeredában. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


