Kövér: a románokat is kísérti a vásárhelyi magyarok sorsa
2016. augusztus 24. – MTI, Krónika, Erdély Ma, Magyar Hírlap, Orientpress, Magyar Idők,
szekelyhon.ro, Erdély Ma, 444.hu, Főtér, Magyar Nemzet, Pesti Srácok
Kövér László szerint Szerbia után Románia is felismerheti, hogy számára az erdélyi
magyarság nem veszélyforrás, hanem erőtartalék, és Magyarország nem ellenség, hanem
érték- és érdekközösségben lévő szövetséges. Az Országgyűlés elnöke a marosvásárhelyi
Kultúrpalotában beszélt erről szerdán este, a Vásárhelyi Forgatag fővédnökeként, a kulturális
rendezvénysorozat nyitógáláján. Úgy vélte: Szerbiában ez a felismerés már megtörtént,
Szlovákiában pedig ugyanez érlelődik. „Bízunk benne, hogy előbb vagy utóbb Romániában is
bekövetkezhet” – tette hozzá a fideszes politikus. Kövér László arra is kitért, hogy az erdélyi
magyar politika szereplői „igaz egyezségekkel" segíthetik a magyar érdek érvényesülését és
adhatják vissza a romániai magyar választópolgároknak a tisztességes és eredményes magyar
politikai képviselet lehetőségébe vetett hitét.

Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó

Hedvig tíz éve vár az igazára
2016. augusztus 25. – Új Szó
A Malina Hedvig-ügy ötezer oldalas aktájának magyarra fordított kivonata a múlt héten
érkezett meg a budapesti Legfőbb Ügyészségre. Szlovákia ezzel tíz év múltán hivatalosan is
átadta az ügyet Magyarországnak. Most már a magyar hatóságokon a sor, hogy eldöntsék,
átveszik-e a büntetőeljárást, és ha igen, per következik-e, vagy lezárják az ügyet.

2016. augusztus 24. – MTI, Krónika, transidex.ro, maszol.ro
Az év végi parlamenti választások megnyerésére legesélyesebbnek tartott PSD az ALDE-val
közösen akar kormányt alakítani, amelybe az „eredmények függvényében esetleg az RMDSZ-t
is bevonnák” - közölte szerdán Florin Iordache, a képviselőház ideiglenes elnöke. Az RMDSZ
kormányra hívását Calin Popescu Tariceanu szenátusi elnök, az ALDE társelnöke is
szorgalmazta. Egy kedd esti televíziós interjúban a jobbra tolódott PNL-ből kilépett, a PSDvel együttműködő, saját szabadelvű pártot alapító Tariceanu úgy vélte: a választások után a
PSD-nek és az ALDE-nak koalíciós ajánlattal kellene megkeresnie az RMDSZ-t egy szélesebb
parlamenti többség kialakítása érdekében.

Térfoglalás
2016. augusztus 25. – HVG
Nevével ellentétben nem Makovecz Imréről, hanem egy felsőoktatási mobilitási programról
szól az építész nevét viselő kormányprogram. A Makovecz-programot az egyetemi világban
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A PSD kizárja a nagykoalíciót, az RMDSZ-szel való kormányzást nem
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Nincs népszavazási láz a határon túl

Magyarország

csak Kárpát-medencei magyar Erasmusként emlegetik. Az elképzelés hasonló ugyanis az EU
programjához, csak ez a magyar intézményeket, oktatókat és hallgatókat kötné össze, amihez
a támogatást a magyar kormány nyújtja. A programban részt vehet minden államilag elismert
magyarországi felsőoktatási intézmény, valamint a magyar nyelvű szakokat fenntartó
szomszéd országbeli egyetemek és főiskolák. Ígyí például a kifejezetten magyar nyelven
oktató erdélyi Sapientia és Partium, a szlovákiai Selye Egyetem, illetve a beregszászi főiskola
mellett a támogatásra jogosultak lehetnek a kolozsvári Babes-Bolyai, a nyitrai Konstantin
Filozófus Egyetem és az Újvidéki Egyetem egyes karai is. Ezek lesznek az úgynevezett
programgazda intézmények.
(A cikk teljes terjedelmében a HVG 2016. augusztus 25-i számában olvasható)

Elismerik a Székelyföldet, mint turisztikai úti célt
2016. augusztus 24. – Krónika, Erdély Ma
Szóbeli ígéretet kaptak a háromszéki idegenforgalmi szakemberek a Romániai
Idegenforgalmi Hatóságtól (ANT) Székelyföld, mint idegenforgalmi desztináció létezésének
elismeréséről, de írásban is kérik a hatóság álláspontját – mondta el a Krónikának Albert
Zoltán. A Székelyföld Desztináció Menedzsment Klaszter vezetője arról tájékoztatta lapunkat,
hogy az ANT múlt héten Nagyszebenben szervezett találkozót a desztinációmenedzsment és a
fogadóterületekre összpontosító gondolkodás témában, ahol elismerte: Románia
soknemzetiségű volta előny az ország idegenforgalmának.

Erdély

2016. augusztus 25. – Markotay Csaba – Magyar Nemzet
Hetente átlagosan ezer fővel emelkedik azoknak a határon túli magyaroknak a száma, akik
kérik felvételüket a levélben szavazók névjegyzékébe. Augusztus elején az NVI adatai szerint
261 005 magyarországi címmel nem rendelkező állampolgár volt, most pedig 263 940 fő. A
külhoniak szavazata az érvényesség szempontjából döntő lehet, hiszen az összes
választópolgár több mint felének érvényesen kell szavaznia.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2016. augusztus 25-i számában olvasható.)

Az RMDSZ december 11-re tűzné ki a választások időpontját
2016. augusztus 24. – maszol.ro
Nem tudnak megegyezni a pártok abban, hogy december 4-én vagy december 11-én tartsák a
parlamenti választásokat. A két időpontot korábban a kormány javasolta, és a végső dátumról
is – a pártokkal tartott konzultálása után – a kormány határoz. A Cioloș-kabinet a december
11-ét tartja alkalmasabbnak a választások megszervezésére, ugyanis december 4-t megelőzően
két munkaszüneti nap is lesz, november 30. és december elseje, sokan pedig „minivakációra”
mennek azon a héten. Hasonlóan vélekedik az RMDSZ elnöke is. Kelemen Hunor arra
számít, hogy a hosszú hétvége miatt december 4-én nagyon alacsony lesz a részvétel a
szavazáson. A politikus ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt években a
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A Kolozsvári Televízió román adása nem kért a magyar napok ellen uszító
riportból

Erdély

választások időpontja fokozatosan kitolódott. „Ha így folytatjuk, 2020-ban december 24-én
tartjuk a választásokat” – jelentette ki.

2016. augusztus 24. – maszol.ro
Várhatóan nem marad következmények nélkül, hogy a közszolgálati televízió (TVR)
egyoldalúan, a Kolozsvári Magyar Napok ellen uszító módon számolt be a Beatrice múlt heti
koncertjéről: szeptemberben az ügy a TVR vezetőtanácsa és etikai bizottsága, illetve az
Országos Audiovizuális Tanács elé kerül, Nagy Feró pedig perelni készül. Megtudtuk, hogy a
Kolozsvári Televízió román adásának főszerkesztője nem is engedte be a híradóba a
közpénzen készült, ferdítő tudósítást. Szerzője, Diana Apahidean a Maszolnak azt mondta,
nem nyilatkozhat az ügyről.

367 programponttal rajtol a Forgatag
2016. augusztus 24. – transindex.ro
Negyedszerre rajtol augusztus 24-én, szerdán a Vásárhelyi Forgatag. Az ötnapos kulturális
rendezvényen idén 14 helyszínen összesen 367 programpont zajlik. A kavalkádban vannak
olyan programok, amelyek már a kezdetektől szerves részei a rendezvénynek, mint a Családi
Forgatag, a Téka- és Szóforgatag, vagy épp a Világtalálkozó, de az évek során alakult és nőtte
ki magát például a Szféra, vagy a borudvar is, amely külön helyszínen, külön szervezőgárdával
fedi le az augusztus 24-28. közötti időintervallumot.

Értékszüret a csütörtökön kezdődő Őszi Sokadalmon
2016. augusztus 24. – Krónika
A szervezők szerint változatos, de elsősorban értékközvetítő programokra számíthatnak
mindazok, akik részt vesznek a csütörtökön kezdődő, vasárnapig tartó kézdivásárhelyi Őszi
Sokadalmon. A négynapos céhes városi rendezvény fő helyszíne idén is a Gábor Áron tér lesz,
ahol ezúttal is berendezkedhet a több mint 130 kézművest és hagyományos termelőt
felvonultató vásár. Szintén a főtéren gyermekvárost alakítanak ki, míg a gasztronómiai
programokat kínáló pityókafesztivál a közeli Molnár Józsiás parkban kap helyet.

Európai uniós támogatásból tataroznák az udvarhelyi várat
2016. augusztus 24. – Krónika
Uniós pályázati pénzből végeztetné el a szükséges állagmegőrzési és felújítási munkálatokat a
székelyudvarhelyi Székely Támadt-várban a helyi önkormányzat. Erről a városi tanács keddi
ülésén született döntés. Amennyiben támogatást tudnak lehívni a város egyik legfontosabb
turisztikai látványosságának a felújítására – az előzetes felmérések szerint legalább 21 millió
lejre lenne szükségük –, megnyitják a vár frontján lévő bástyánál a bejáratot, kiállítják a
régészeti ásatások során feltárt falakat, illetve a Hajdú-bástyában egy kiállítófelületet hoznak
létre.
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2016. augusztus 24. – Krónika, Erdély Ma
Emlékművet állítottak a csíkszeredai világháborús hősöknek a Millenniumi templom és a
Szent Kereszt-plébániatemplom között. Az új megyeszékhelyi emlékművet várhatóan az
októberi Millenniumi templombúcsú előtt leplezik le.

Erdély

Emlékhelyet avatnak a csíki világháborús hősöknek

Kolozsvár, a liberális fészek?

Menyhárt József előadása a Rákóczi Szövetség Szentendrei Főiskolás Táborában
2016. augusztus 24. – Felvidék Ma
„Látom, hogy vannak itt diákok a nyitrai egyetemről is, ahol tanítok, pedig lehet, hogy ezt az
oktatói tevékenységemet most szüneteltetnem kell, hiszen két és fél hónapja a Magyar
Közösség Pártja tisztújítást végzett, és ennek eredményeként a szervezet elnökeként kaptam
meg azt a feladatot, hogy a felvidéki magyarság érdekképviseletét a legjobb eredményre
vigyem” – kezdte augusztus 23-i előadását a Rákóczi Szövetség Szentendrei Főiskolás
Táborában a Magyar Közösség Pártjának újonnan megválasztott elnöke. Menyhárt József
elmondta, hogy a népszámlálási adatok szerinti népességcsökkenésben szerepet játszik az is,
hogy sokak számára a szlovákiaiság, az állammal való közösségvállalás új jelenségként
diagnosztizálható

Felvidék

2016. augusztus 25. – Heti Válasz, Ablonczy Bálint
Vihart kavart Erdélyben a pestisracok.hu cikke, amely a helyiek mételyezésével vádolt meg
anyaországi liberális művészeket. Vésey Kovács László nemrég Hogyan lett Kolozsvár a
bukott liberálisok paradicsoma? címmel közölt publicisztikát arról, hogy a magyarországi
liberális művészvilág immár Erdélybe jár a magyar kormányt pocskondiázni. Cikkében
többek között Parti Nagy Lajos, a különben erdélyi származású Dragomán György vagy a
marosvásárhelyi rádióban rendszeresen szereplő színikritikus, Csáki Judit példájával látja
bizonyítottnak, hogy az erdélyi magyarságot rossz irányba befolyásolják. A cikk Erdélyben
keltett némi visszhangot; Szilágyi N. Sándor nyelvész és publicista például „kolozsváriként
kikérem magamnak!” felkiáltással jelezte nemtetszését.
(A cikk teljes terjedelmében a Heti Válasz 2016. augusztus 25-i számában olvasható)

A kormány elfogadta akciótervét a Tőketerebesi járásra
2016. augusztus 24. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó
2020-ig 1540 munkahely jön létre a Tőketerebesi járásban – derült ki a járás fejlesztési
akciótervéből, melynek célja a magas munkanélküliség csökkentése. A kormány szerdán
hagyta jóvá a dokumentumot tőketerebesi kihelyezett ülésén. Az akcióterv szerint támogatják
Királyhelmecen egy vállalkozói inkubátorház megnyitását, a tokaji borok szalonjának
felépítését, emellett hat szociális intézmény kialakítását Tőketerebesen, Királyhelmecen,
Nagygéresen, Velejtén, Vécsén és Kozmán, amire összesen 1.850.000 eurót különítettek el.
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2016. augusztus 24. – Felvidék Ma
Tamás Ilonka néni a Balogvölgy tanító nénije volt. A Rimaszombati járás ezen területén úgy
lehet, nincs is olyan család, amelyeknek valamelyik tagját ne tanította volna. Ezért kapta meg
ezt a címet talán még aktív pedagógus korában. Hazaszeretetre nevelte többek közt a
nagybalogi, uzapanyiti, balogtamási, bátkai, nemesradnóti gyerekeket, azok gyerekeit. Több
generáción keresztül erősítette bennük a magyarságtudatot.

Felvidék

Tamás Ilonka néni példakép lett a Balogvölgyében

Tíz év Majomországban

Zenta: Az ellenzék hatályon kívül helyezné a községi tanács kinevezésére
vonatkozó határozatot
2016. augusztus 24. – Pannon RTV
A Zenta Község Tanácsa kinevezéséről szóló határozat hatályon kívül helyezését
kezdeményezi a Demokrata Párt, a Magyar Mozgalom és a Magyar Polgári Szövetség. Ma
délelőtti sajtótájékoztatójukon a pártok képviselői elmondták, hogy véleményük szerint a
kinevezések nincsenek összhangban a nemek egyenjogúságáról szóló törvénnyel, mert a
tanácsnak nincs egyetlen női tagja sem.

Vajdaság

2016. augusztus 25. – Új Szó
Malina Hedvig és Robert Kaliňák: egy tízéves harc két kulcsszereplője. Azé a harcé, amely a
szlovákiai magyarság rendszerváltás utáni történetének egyik kulcsfontosságú epizódja. A mi
Dreyfus-ügyünk, a szlovákiai demokrácia életképességének nagy próbatétele. A per viszont
már nincs a kezünkben: mivel a Fico-kormány, amely nyakig benne van a történetben,
Magyarországra dobta át az ügyet, a hazai igazságszolgáltatás kimászott a felelősség hatalmas
kőtömbje alól. Ez azonban nem azt jelenti, hogy idehaza már ne lennének meg a felelősök.
Megvannak, és máig úgy tesznek, ahogy az elejétől fogva, 2006. augusztus 25. óta: mint ha ők
semmiről sem tehetnének.

Topolya: A VMSZ községi szervezetének elnöke ismertette az új önkormányzati
tisztségviselők névsorát
2016. augusztus 24. – Pannon RTV
Ismertette az új önkormányzati tisztségviselők névsorát a Vajdasági Magyar Szövetség
Topolya Községi Szervezetének elnöke. Fremond Árpád mai sajtótájékoztatóján azt mondta, a
választási kampány során elhangzott ígéreteket megvalósítják. A VMSZ Topolyai Községi
Szervezetének elnöke a választások utáni első sajtótájékoztatóját azért csak most tartotta,
mert a koalíciós tárgyalások és az önkormányzati kinevezések nemrég zárultak le. Fremond
Árpád hangsúlyozta, nem egyénekben gondolkodtak, hanem csapatban a kinevezések során.
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„Meg kell ragadni minden olyan lehetőséget, amivel a fiatalokban tarthatjuk a
lelket”
2016. augusztus 24. – Kárpátaljalap.net
Augusztus 21-én első ízben rendezte meg a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség Ifjúsági
Szervezete (KMKSZ ISZ) hiánypótló Ifjúsági Napját a péterfalvai vidámparkban és a
közvetlen mellette található Csárda parkban. A rendezvény megnyitóján Dobsa István, a
KMKSZ ISZ elnöke az ifjúsági szövetség megalakulásáról beszélt. Elmondta, hogy két évvel
ezelőtt a kárpátaljai közösségért tenni akaró fiatalok egy kicsiny köre elhatározta, hogy a
Kárpátalján sokszor bizonytalanságban tengődő, szétszéledni látszó magyar ifjúságot
megpróbálja megőrizni szülőföldjén, egy erős közösséggé formálva azt.

Vajdaság

2016. augusztus 24. – Magyar Szó
A nagybecskereki Városi Népmúzeumban hétfőn este megnyílt a mozi egy évszázados
történetét bemutató kiállítás. A Felvétel indul! című tárlat szerzői: Ivana Arađan és Bojana
Vidović. Filmvetítőgépek, plakátok és fényképek mellett a régi mozik hangulatát is átélhették
a kiállítás-megnyitó részvevői. A kiállítás visszahozta a múlt század hatvanas-hetvenes éveit,
amikor a mozi jelentős szerepet töltött be a legnagyobb bánáti város lakóinak életében, a
Banat-film harmincöt dolgozójával pedig jól gazdálkodó vállalat volt. A várostól nem kaptak
semmilyen támogatást, mégis jó fizetésük volt. Jövedelmükből beruházásokra is képesek
voltak. Önerőből építették fel a muzslyai Tesla mozit és a nagybecskereki Kertmozit.

Kárpátalja

Felvétel indul!

Felavatták Tarasz Sevcsenko szobrát Beregszászban
2016. augusztus 24. – Kárpátalja.ma
A neves ukrán költő, Tarasz Sevcsenko szobrát avatták fel a Beregszászi 5. Sz. Középiskola
épülete mellett augusztus 24-én, Ukrajna függetlenségének napján. Az emlékmű létrejöttét a
magyar kormány támogatta. Az ünnepi rendezvény kezdetén a jelenlévők meghallgathatták a
25 éves szabad Ukrajna függetlenné válásának rövid történetét, majd egyperces néma
főhajtással emlékeztek meg a függetlenségért vívott harcok elesettjeiről.

Jól halad a csapi kórház átköltöztetése
2016. augusztus 24. – Kárpátalja.ma
A csapi városi közkórház júliusban új épületbe költözhetett, hiszen sikeresen zárult a
katonakórház területének állami tulajdonba való átminősítése. Az intézményben hamarosan
teljes kapacitással várják a betegeket – adta hírül a pmg.ua hírportál.
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2016. augusztus 24. - Népújság
Áder János köztársasági elnök a muravidéki kétnyelvű területen végzett több évtizedes
lelkigondozói szolgálata elismeréseként – a miniszterelnök előterjesztésére – Režonja Franc,
a muraszombati püspök nemzetiségi közösségekért felelős vikáriusa részére a Magyar
Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adományozta.

A kedd Magyar Nap volt Gornja Radgonán
2016. augusztus 24. - Népújság
Az idei 54. AGRA Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Vásárt augusztus 20-án Miro
Cerar szlovén kormányfő nyitotta meg. A térség legnagyobb ilyen jellegű rendezvényén 1798
kiállító vesz részt 30 országból, a középpontban a hüvelyes növények éve áll. A vásár
díszvendége Magyarország, amely elsősorban erdészeti tevékenységével és nemzeti parkjaival
mutatkozik be. A vásár augusztus 25-én zár.

Muravidék

A Magyar Érdemrend Lovagkeresztjét vette át msgr. Režonja Franc

Ösztöndíj lehetőségek magyarországi továbbtanulásra
2016. augusztus 24. – Muravidéki Magyar Rádió
Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériuma az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel
közösen hirdet pályázatot felsőoktatási, mesterképzési és doktoranduszi ösztöndíjra. Fehér
Ilona munkatársunk Gönc Katját, a Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség
szakmunkatársát kérdezte a pályázati feltételekről, a jelentkezési lehetőségekről és a kérelem
benyújtásának határidejéről.

Új lehetőség a 30-tól 49 éves korosztálynak

Őrvidék értékei - kiállítás és brosúra
2016. augusztus 24. - Volksgruppen
A burgenlandi magyar települések magyar vonatkozású értékei, Őrisziget, Alsóőr, Felsőőr,
Felsőpulya népdalkincse, népzenéje, az egyesületek tevékenysége, de helyi kulináriumok is
bekerültek az Őrvidék értékei határtalanul című brosúrába, mely színes programmal és
kiállításmegnyitóval egybekötve kerül bemutatásra Őriszigeten, augusztus 31-én.
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Őrvidék

2016. augusztus 24. – Muravidéki Magyar Rádió
Augusztus 24-én délelőtt 10 órakor megjelent a munkaadóknak szóló nyilvános meghívás,
amelynek segítségével legalább 12 hónapra lehet foglalkoztatni 500 munkanélküli személyt a
30-tól 49 éves korosztályból. Az egy főre járó támogatás 5.000 euró. Pályázni október 10-éig,
illetve a pénzkeret kimerítéséig lehet.
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2016. augusztus 25. – Buják Attila – 168 Óra
A holokauszt után még hazatértek, azonban 1956-ban úgy döntöttek, hogy a bolygó másik
sarkában keres menedéket Lévi Dezső és családja. A férfi vendéglátós eredetileg mészáros.
Melbourne-ben minden magyar ismeri. Most jelent meg Egyszer fent, egyszer lent címen
önéletrajzi regénye jelent meg, ahol beszámol viszontagságos életéről.
(A cikk teljes terjedelmében a 168 Óra 2016. augusztus 25-i számában olvasható.)
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Diaszpóra

Világvége után
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. augusztus 24. – Kossuth Rádió
Tavaly volt 130 éves az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesületről
Tavaly volt 130 éves az EMKE. A rövidítést sokan ismerik különösen Budapesten, olyanok is,
akik jelentésével nincsenek tisztában, jóllehet nagy múltú szervezetről, teljes nevén az Erdélyi
Magyar Közművelődési Egyesületről van szó.
Leventéknek állít emléket a Biharfélegyháza
Az 1944 őszén Nádudvarnál meggyilkolt 13 biharfélegyházi leventének az emlékét őrzi a
helybéli református gyülekezet által felújított épület. A porta az egyik elesett levente, Sajti
Sándor családjáé volt. Az ingatlan öt éve került a református egyházközség tulajdonába, ahol
most múzeumot, tájházat és ifjúsági gyülekezeti központot alakított ki a telken.
Móra Ferenc Díjjal tüntették ki a Csíki Székely Múzeum igazgatóját
A múzeumi tevékenységet elismerő Móra Ferenc Díjjal tüntették ki a Csíki Székely Múzeum
igazgatóját, Gyarmati Zsoltot. Csíkszeredai munkatársunk, Oláh-Gál Elvira a múzeum
tárlatairól, kiállításairól is beszélgetett vele.
Egy hetes néptánctábor a Teleki Magyar Házban Nagybányán
A nagybányai szórvány magyarság körében egyre népszerűbb a magyar néptánc, így immár a
második éve egy hetes néptánctábort szervezik a helybéli gyermekeknek a Teleki Magyar
Házban. A 140 ezres lakosú városnak alig tíz százaléka magyar. Nagybányán 2002-ben nyílt
meg a Magyar Ház, az egyetlen magyar kulturális intézmény. Táncházai mindig teltházasak.
Az idei tánctáborba mintegy 40 gyermek érkezett.
Csongrádi képzőművészek tárlata nyílt Temesváron
A temesvári Helios Galériában csongrádi képzőművészek csoportos tárlata nyílt meg a múlt
héten. A kiállításon a Tisza-parti városban élő és alkotó illetve a Csongrádhoz szoros szálakkal
kötődő 16 képző- és iparművész mutatja be alkotásait. A művészek között olyanok is vannak,
akik valaha Temesváron éltek, így kettős kötödésükről beszélnek Lehőcz László riportjában.
Nagy sikere volt a Tanyaszínház turnéjának
Idén is nagy sikere volt a Vajdaságban a Tanyaszínház turnéjának. A vándortársulat jövőre
fennállásának 40. évfordulóját ünnepli, remélhetőleg az addigra elkészülő kavillói
székházában. Aminek elméletileg már 2012. óta állnia kellene. Magyar Attila főkoordinátor
habár még most is a pénzt hajszolja, hogy az idei turné költségeit lefedje, nem veszítette el a
humorérzékét és optimizmusát.
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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