Vezető hírek

Nyomtatott és online sajtó
A magyar kormánynak fontos a horvátországi magyar közösség
2016. szeptember 26. – MTI, Kormány.hu, hirado.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők
A magyar kormány számára fontos a horvátországi magyar közösség és annak megőrzését
kiemelt célnak tartja - mondta a nemzetpolitikai államtitkár. Potápi Árpád János a
Nemzetpolitikai Kutatóintézet Horvátországi magyarok a 2016-os választások után címmel
rendezett konferenciáján kiemelte: a magyarság szempontjából fontos voksolás után vannak.
A magyar kormány számára fontos közösségről van szó - emelte ki az államtitkár, hozzátéve:
az őshonos magyar kisebbség a honfoglalás óta ugyanazon településeken él itt, ezért is fontos
a megőrzésük. Jankovics Róbert, a HMDK parlamenti képviselője azt mondta:
Horvátországban nyolc kisebbségi képviselőt választanak, s ezt 1992 óta a magyarok is
megtehetik. Jogaik egyenrangúak a többi parlamenti képviselőével. Megjegyezte: bár a
magyarság száma csökken, de a szavazópolgárok száma mégis folyamatosan nő. A részvétel a
magyarság esetében kétszer akkora volt, mint az utána következő kisebbségnél. A
szórványban soha nem született még ennyi szavazat, mint most - hangsúlyozta.

Kvótareferendum: Eddig közel negyvenezer levélszavazat érkezett

Erdély

2016. szeptember 26. – MTI, Magyar Hírlap, hirek.sk
Megkezdte az október 2-ai népszavazásra postán beérkezett levélszavazatok választót
azonosító nyilatkozatainak ellenőrzését hétfőn a Nemzeti Választási Iroda (NVI) - közölte
Pálffy Ilona, az NVI elnöke. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok
levélben szavazhatnak a referendumon, ha szeptember 17-ig felvetették magukat a központi
névjegyzékbe. Az NVI adatai szerint 274 ezren regisztráltak, eddig csaknem 40 ezer
levélszavazat érkezett vissza postán az NVI-hez, a külképviseleteken pedig további mintegy
23 ezret adtak le. A választási iroda hétfőtől bonthatja fel a visszaérkezett szavazási iratokat,
és kezdhette meg az azokban található azonosító nyilatkozatok ellenőrzését.

Csíksomlyó: cáfolja a külügyminisztérium Kelemen Hunort
2016. szeptember 26. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro, Bihari Napló, szekelyhon.ro,
Magyar Hírlap
Cáfolja a román külügyminisztérium, hogy a bukaresti kormány ne támogatná a csíksomlyói
búcsúnak az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezetének
(UNESCO) szellemi kulturális örökségi listájára történő felkerülését. A bukaresti tárca
álláspontjára Korodi Attila RMDSZ-es parlamenti képviselő hétfői közleménye alapján derült
fény. A Hargita megyei honatya augusztus végén interpellálta írásban a
külügyminisztériumot, valamint a kulturális tárcát és Dacian Cioloș miniszterelnököt a

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2016. szeptember 27.

1

Erdély

csíksomlyói búcsúval kapcsolatosan. A Korodi által ismertetett válaszban Lazăr Comănescu
külügyminiszter közölte, a szaktárca tisztában van a csíksomlyói búcsú értékével, és szó sem
volt arról, hogy visszavonná felterjesztését az UNESCO szellemi kulturális világörökség
listájáról. A múlt hónap közepén Kelemen Hunor RMDSZ-elnök úgy nyilatkozott, a szakértői
kormány megpróbálja megakadályozni, hogy a csíksomlyói búcsú felkerüljön az UNESCO
szellemi kulturális örökségi listájára.

Uniós jogorvoslatot kérnek a csíkszeredai zászlóügyben
2016. szeptember 26. – Krónika, szekelyhon.ro
A marosvásárhelyi ítélőtábla döntése értelmében el kell távolítani a csíkszeredai
polgármesteri hivatal tanácsterméből a székely, a magyar és a városzászlót – jelentette be
Füleki Zoltán alpolgármester. Az elöljáró magánszemélyként fordult az ítélőtáblához, miután
a bíróság korábban jogerős ítéletet hozott a szimbólumok eltávolításáról, fellebbezését
azonban csütörtökön elutasították. „Nagyon meglepődtem volna, ha elfogadják a
fellebbezésem" – nyilatkozta Füleki. Hozzátette, lehetett erre számítani, és mivel ebben az
ügyben már nincs jogorvoslati lehetőség Romániában, európai fórumokhoz fordul. „Nem
adjuk olcsón a bőrünket, ha már ilyen jogi eszközökhöz folyamodnak, és képesek az amerikai
nagykövetet is kitámadni egy zászló miatt, akkor semmin nem kell meglepődni. Jogi
eszközökkel kell továbbvinni ezt a harcot, és én eldöntöttem, hogy addig viszem, amíg lehet"
– szögezte le Füleki. Azt is elmondta, az európai uniós perorvoslathoz szükséges jogi
segítséghez is az indoklás kézbesítése után fog partnereket keresni.

Székelyfölddel és a román zászlóval „takarózik" Oprea
2016. szeptember 26. – Krónika
Október elsejei hatállyal hivatalosan is benyújtotta hétfőn a szenátori mandátumáról való
lemondását Gabriel Oprea volt miniszterelnök-helyettes és belügyminiszter, a Székelyföldet is
távozása okai közé sorolva. Gabriel Oprea hétfőn délután Facebook-oldalán tette közzé a
lemondásáról szóló, Călin Popescu-Tăriceanunak, a szenátus elnökének címzett levelét.
Ehhez ugyanakkor egy hosszú szöveget is mellékelt, amely gyakorlatilag egy öntömjénezés, és
amelyben a politikus azt bizonygatja, hogy ő jó hazafi, becsületes román, aki pályafutása
során mindig Románia érdekeit tartotta szem előtt. Indoklásában egyebek mellet arról írt:
azért kell távoznia, mert a nemzeti érdekek védelmében többek között felvonta a román
zászlót a Székelyföldön. „Valójában azért kell fizetnem, mert vettem a bátorságot, és a
nemzeti érdekről, a hagyományos értékekről, a hadseregről, az egyházról beszéltem, és mert
elhelyeztem a román trikolórt székelyföldön, ahol a lobogó kitűzésére buzdítottam. Lám,
most ellenem fordul mindaz, amit lélekből, őszinte hazafiasságból tettem, úgy, ahogy arra a
családban és a hadseregben neveltek" – szerepel a Gabriel Oprea által jegyzett szövegben,
amelynek szerzője kis betűkkel írja a Székelyföld nevét (ținut secuiesc).

Borboly: veszélybe kerültek fontosabb Hargita megyei beruházások
2016. szeptember 26. – transindex.ro, szekelyhon.ro
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A regionális fejlesztési minisztérium arról értesítette Hargita Megye Tanácsát, hogy leállítja a
pénzösszegek folyósítását azokra a korszerűsítésekre, amelyek költségei meghaladják a
büdzsében jóváhagyott keretet - közölte a megyei tanács. A minisztérium konkrétan meg is
nevezte a beruházásokat: a csíkpálfalvi (123E), az atyhai (136A), a csicsói (123F), a
kissolymosi (134A) és a büdösfürdői (123D) megyei úton folyó munkálatokról van szó.
Borboly Csaba, a megyei tanács elnöke arra kérte illetékes munkatársait, hogy minél
hamarabb elemezzék a helyzetet. Sajnálatát és felháborodását fejezte ki, mivel ezeket a
projekteket az elmúlt három-négy hónapban sikerült kimozdítani a holtpontról.

Svájcba vezetnek a „székely terrorizmus” szálai
2016. szeptember 26. – maszol.ro
Arról nincsenek hivatalos információk, hogy a román hatóságok eljárást indítottak volna
ellene, azonban a svájci hatóságok már beidézték a Zürichben élő Sebestyén-Teleki Istvánt,
akit az ügyészek a terrorimussal gyanúsított erdélyi HVIM-vezetők mentorának tartanak –
derítette ki a maszol.ro. Sebestyén-Teleki István neve a Szőcs Zoltán és Beke István elleni, a
terrorizmus és szervezett bűnözés elleni ügyészség (DIICOT) által a bíróság elé terjesztett
vádiratban bukkant fel. A dokumentumban a legtöbb helyen mindössze iniciálékkal jelölik,
azonban egyszer meg így emlegetik: „Sebestyén-Teleki István, az erdélyi HVIM-vezetők
mentora”.

Erdélyben is megjelentek a Kétfarkú Kutyapárt plakátjai
2016. szeptember 26. – maszol.ro
Erdély számos városában is megjelentek a Magyar Kétfarkú Kutyapárt Magyarországon már
ismert plakátjai, amelyek a budapesti kormány kvótareferendummal kapcsolatos kampányát
figurázzák ki. A frappáns üzenetű plakátok Erdélyben többek között Kolozsvár, Nagyvárad,
Szatmárnémeti, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós és Csíkszereda utcáin bukkantak fel.
Ezekben a városokban ugyanis a Magyar Kétfarkú Kutyapártnak már vannak aktivistáik, vagy
ahogy magukat nevezik, "passzivistáik".

Elítélik a Kétfarkú Kutyapárt plakátjának kiragasztását
2016. szeptember 26. – szekelyhon.ro
Az október 2-i magyarországi kvótanépszavazás apropóján Csíkszeredában is plakátokat
ragasztottak ki a magyarországi Magyar Kétfarkú Kutya Párt aktivistái, egyet a csíkszeredai
magyar főkonzulátus előtti Gloria Victis emlékműre. A plakáton mindössze ennyi olvasható:
„Tudta? Szíriában háború van.” A hétvégén kihelyezett plakátot hétfőre Magyarország
Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársai eltávolították. Megkeresésünkre Zsigmond
Barna Pál főkonzul a következőképpen nyilatkozott: „provokációkkal nem foglalkozunk, de
elítéljük, hogy az 1956-os emlékművet meggyalázták”. Egyébként más helyszíneken is
jelentek meg ehhez hasonló plakátok.

Ezért nem hagyták jóvá a kolozsvári Apáczai iskola képzőművészeti tagozatát
2016. szeptember 26. – maszol.ro
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Nincs elegendő diáklétszám két osztály beindításához a kolozsvári Apáczai Csere János
Elméleti Líceumban - mondta a Maszolnak Ömböli Irma, a kisebbségi oktatásért felelős
tanfelügyelő arra a kérdésre, miért nem hagyta jóvá a Kolozs megyei tanfelügyelőség, hogy az
iskolában a továbbiakban is működhessen a magyar tannyelvű képzőművészeti tagozat.
Ömböli Irma hozzátette, mivel a jogszabályok a tanfelügyelőség vezetőtanácsának döntését
támasztják alá, így a két ötödik osztály jóváhagyása mellett hiába érveltek többen az
intézménynél, nem lehetett meggyőzni a vezetőtanácsot.

Nagy Feró attól félt, hogy ha Erdélybe jön, letartóztatják
2016. szeptember 26. – maszol.ro
Megnyugtatta Nagy Ferót a hír, hogy a kolozsvári rendőrség megállapította: nem történt
törvénysértés a Beatrice augusztusi kolozsvári koncertjén. „Féltem, ha legközelebb
odamegyek, letartóztatnak” – nyilatkozta a Borsnak az együttes frontembere. Nagy Feró
elmondta, hivatalos értesítést nem kapott a vizsgálat beszüntetéséről. Szavai szerint
nyugtalanította a nyomozás híre, mert sokat koncertezik Erdélyben, és attól tartott, hogy
problémái lesznek, ha belép Románia területére.

Százéves templomot szenteltek fel Csernakeresztúron
2016. szeptember 26. – Nyugati Jelen
Ünneplőbe öltözött vasárnap Hunyad megye egyetlen magyar többségű települése,
Csernakeresztúr. A bukovinai székelyek – Csernakeresztúrra való betelepedésüket követően –
immár jó száz éve minden szeptember derekán Szent Kereszt-búcsúra gyűlnek össze hálát
adni, ünnepelni, további áldást kérni életükre, munkájukra. Idén azonban különleges volt a
búcsú, a kívül-belül szépen felújított templom ugyanis századik évfordulóját ünnepelte.

Nem mindenütt sikertörténet a szakiskolai iratkozás
2016. szeptember 26. – szekelyhon.ro
Körülbelül egy osztálynyi gyerekkel számolták el magukat a beiskolázási tervek készítői az
udvarhelyszéki szakiskolák esetében, hiszen van olyan osztály, amely egyáltalán nem indul az
új tanévben, más osztályok pedig csak tanév közben telnek fel. Az iskolaigazgatók jó
kezdeményezésnek tartják a megyei önkormányzat által tavaly indított szakiskolai
népszerűsítő kampányt, de úgy vélik, időbe telik, amíg újra széles körben népszerűvé válik a
szakoktatás.

A bánsági magyarokon múlik, kihasználják-e az Európa Kulturális Fővárosa cím
előnyeit
2016. szeptember 27. – Krónika
Elsősorban a lehetőséget látják az Európa Kulturális fővárosa cím elnyerésében a temesvári
magyar közösség kulturális és közéleti vezetői. A Krónikának ugyanakkor nem győzték
hangsúlyozni: a történelmi Bánság egészét, illetve a teljes romániai magyar közösséget be
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kívánják vonni a nagyszabású programsorozatba, remélik ugyanakkor, hogy az érintettek élni
fognak a lehetőségekkel.

Brassai nem nyúlna a jelöltlistához
2016. szeptember 27. – Krónika
Nem tartja indokoltnak az RMDSZ Maros megyei szenátor- és képviselőjelöltjei
rangsorolásának megváltoztatását Brassai Zsombor, az alakulat területi szervezetének az
elnöke. A politikus szerint csakis konszenzusos alapon lehet dönteni arról, hogy Biró Zsolt, a
Magyar Polgári Párt elnöke végül ne az udvarhelyszéki, hanem a Maros megyei
képviselőjelölt-listán méretkezzen meg.

Adományokat várnak Atyhán

Felvidék

2016. szeptember 27. – Krónika
Javában zajlanak már a villámcsapás következtében leégett atyhai templom környékén a
takarítási munkálatok. Tegnap nekiláttak az ideiglenes harangláb építésének, az orgonát
pedig egy adományba kapott harmóniummal pótolják. Eddig helybéliektől, elszármazottaktól
és cégektől is érkezett adomány, a felajánlásokat pedig továbbra is várja a plébánia.

Megszervezik a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciáját
2016. szeptember 26. – Felvidék Ma
A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Comenius Pedagógiai Intézet és az
Iskolaigazgatók Országos Társulása október 18-19-én Búcson megszervezi a Szlovákiai
Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciáját. A meghívót minden felvidéki magyar
alap- és középiskolába eljuttatják.

Újjáéledt a köbölkúti cserkészcsapat

Vajdaság

2016. szeptember 26. – Felvidék Ma
Letették fogadalmukat az újjáéledő 25. sz. Stampay János Cserkészcsapat tagjai a köbölkúti
Boromai Szent Károly-templomban. A szeptember utolsó vasárnapján megtartott
ünnepségen kiscserkészeket és cserkészeket is avattak, akik az Ígéret és a Fogadalomtétel
után megkapták a sárga, illetve a zöld cserkésznyakkendőt.

Lakossági fórum Csantavéren – fontos a népszavazáson való részvétel
2016. szeptember 26. – Pannon RTV
A Szerbián átvonuló migránsáradat ugyan nem érintette Csantavért, a településen nem lehet
bevándorlókat látni, a helyi lakosok azonban mégis úgy érzik, jövőjüket befolyásolja a
migránsválság kérdése. Éppen ezért fontos, hogy minden helyi lakos nem szavazatával
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támogassa a magyar kormány törekvését – hangzott el a faluban tartott lakossági fórumon,
amelynek témája a közelgő kvótareferendum volt.

Az MNT egy napos kirándulásra viszi a magyar ajkú harmadikos és negyedikes
diákokat
2016. szeptember 26. – Pannon RTV
Egynapos kirándulást szervez a Magyar Nemzeti Tanács a magyar ajkú harmadikos és
negyedikes általános iskolás diákok számára. A program ma kezdődött és október
harmincadikáig tart. Hétfőn négy szabadkai intézményből 120 gyerek látogatott Újvidékre és
Péterváradra. vajdasági magyar ajkú általános iskolások kirándulását a Magyar Nemzeti
Tanács szervezi. Az október 30-ig tartó programban 76 iskola, csaknem 3200 kisdiák és 220
osztálytanító vesz részt. Az észak-vajdasági gyerekek Újvidéket, a dél-bácskaiak Szabadkát és
Palicsot, míg a bánáti gyerekek Belgrádot és Zimonyt látogatják meg. Az utazás ingyenes.

Fennállásának 760. évfordulóját ünnepelte Firigyháza

Kárpátalja

2016. szeptember 26. – Pannon RTV
A bánáti faluban az ott élők és a településről elszármazottak ünnepi szentmisével és
művelődési műsorral ünnepelték meg a jeles dátumot. A 2011-es népszámlálási adatok
szerint a Törökkanizsa községben található Firigyházán mindössze 136 személy él. Az északbánáti falu azonban lassan nyolc évszázados múltra tekint vissza. A település 760 éves
fennállásának alkalmából ünnepi szentmisét tartottak a Ricze-ház udvarán, majd egy
feszületet szenteltek fel a falu központjában.

Részvételre buzdítja a magyar állampolgárokat az UMDSZ
2016. szeptember 26. – MTI, Kárpátinfo, Magyar Hírlap
Az október 2-i népszavazáson való részvételre és a tervezett kényszerbetelepítések elleni
voksolásra szólít minden magyar állampolgárt Beregszászon kiadott nyilatkozatában az
Ukrajnai Magyar Demokrata Szövetség (UMDSZ) elnöksége. Az MTI-hez hétfőn eljuttatott
nyilatkozat szerint az elmúlt esztendő történései, politikai és gazdasági változásai arra
késztetik Magyarország kormányát, hogy a nemzet egészének véleményét kikérje egy olyan
kérdésben, amely hosszú távon biztosíthatja a magyarság egységét, identitását,
megmaradását. A közös európai elvek tiszteletben tartása mellett minden államnak joga van
saját nemzeti érdekeinek megvédésére - olvasható a dokumentumban.

Folytatódott a Bereg Fest 2016 Hazaváró Fesztivál
2016. szeptember 26. – karpatalja.ma
Idén már ötvenegyedik alkalommal rendezték meg a Bereg Fest Hazaváró Fesztivált. A
háromnapos rendezvény második napját a jánosi Barna György Stadionban ünnepelték
szeptember 24-én. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével Barta István, Jánosi község
polgármestere; Petruska István, a Járási Állami Közigazgatási Hivatal elnöke; Sin József, a
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Beregszászi Járási Tanács elnöke; Mikulin Viktor, Kárpátalja megye kormányzójának
helyettese; Kasza Veronika, Jánosi testvértelepülésének, Dombrád város polgármestere.

Kárpátalja felől is megindulhat a migránsáradat

Őrvidék

2016. szeptember 27. – Dunda György- Magyar Idők
Kárpátalján sokaknak hoz jó pénzt a „feketékkel” való üzérkedés. A régióban egyszerűen csak
így nevezik az illegális migránsokat. Az embercsempészetben érdekeltek és érintetettek
határőrök, taxisok, volt rendőrök, titkosszolgálati tisztek, sőt kispénzű vidéki nyugdíjasok is.
Tekintettel a migránsválság miatti európai határszigorításokra, a közeljövőben még több
menekült érkezhet Kárpátaljára, hogy innen kísérelje meg az Európai Unió területére történő
illegális bejutást.
(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Idők 2016. szeptember 27-i számában olvasható)

Európai Nyelvek Napja 2016
2016. szeptember 26. - Volksgruppen
Minden évben szeptember 26-án ünnepeljük a Nyelvek Európai Napját. Ez a nap Európa
nyelvi sokszínűségét állítja reflektorfénybe. 200-nál is több európai nyelv létezik: 24 hivatalos
uniós nyelv, mintegy 60 regionális, illetve kisebbségi nyelv, továbbá a világ más tájairól
származó emberek által beszélt sok más nyelv.
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Népszavazás 2016!
A képre kattintva megtekintheti a 2016. október 2-i népszavazásról szóló tájékoztató videót.
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Elektronikus sajtó
Határok nélkül
2016. szeptember 26. – Kossuth Rádió

Szlovákiai magyar fórum összehívását tervezi Magyar Közösség Pártja
Szlovákiai magyar fórum összehívását tervezi Magyar Közösség Pártja. A felvidéki magyar
érdekvédelmi szervezet országos tanácsa a Révkomáromi járásban fekvő Naszvad községben
tartotta első ülését a 100 nappal ezelőtti tisztújítás után.

Vasárnap tartották az újonnan érkező elsőéves hallgató ünnepélyes fogadását az
újvidéki Európa Kollégiumban
A tavaly megnyílt négyszáz férőhelyes újvidéki Európa Kollégiumban vasárnap tartották az
újonnan érkező elsőéves hallgatók ünnepélyes fogadását. Eddig 107 lakója van a magyar
kormány által finanszírozott intézménynek, de októberben még van egy pályázati lehetőség a
fennmaradó helyek betöltésére. A közösségi műhelyként működő kollégium a vajdasági
székvárosban tanuló délvidéki magyar fiatalok boldogulását szolgálja.

A nagybecskereki leánykollégium fennállásának 20. évfordulóján felvette a
Szathmáry Karolina nevet
A nagybecskereki leánykollégium 1996 óta fogadja a szórványvidékről érkező magyar
lányokat, akik a Bega-menti város egyik középiskoláját választva, anyanyelvükön tanulhatnak
tovább. A Boldogasszony Iskolanővérek által működtetett intézmény fennállásának 20.
évfordulóján felvette a Szathmáry Karolina nevet.

A hét végén tartotta tanévnyitóját a gödöllői Szent István Egyetem csíkszeredai
kihelyezett mesterképzése
A hét végén tartotta tanévnyitóját a gödöllői Szent István Egyetem csíkszeredai kihelyezett
mesterképzése. Az eseményen részt vett Palkovics László oktatási államtitkár is. A Határok
nélkül munkatársa az évek óta meghirdetett egységes Kárpát-medencei oktatási tér
kialakulásáról kérdezte az államtitkárt és a rektorokat.

Átfogó jelentést készített a határon túli nemzetrészek állapotáról a Tőkés László
által vezetett Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács
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Átfogó jelentést készített a határon túli nemzetrészek állapotáról a Tőkés László által vezetett
Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Az immár 12 éves intézmény 6 szomszédos
ország 9 magyar szervezetének küldött el egy 163 kérdést tartalmazó ívet. A válaszok alapján
készült összesítőből kiderül, hogy nagy mértékben az autonómiához való jog és arányos
foglalkoztatottság elve sérül, a többségi nemzet állama pedig nem védi a magyar
közösségeket. Közepesen érvényesülnek a nyelvi jogok és a magyar oktatáshoz való
hozzáférés. Ami szinte maradéktalanul érvényesül, az a saját, magyar szervezethez való jog. A
magyar közösségeknek ott a legjobb a helyzete, ahol számarányuk igen alacsony, ilyen
Szlovénia és Horvátország. A legrosszabb a Szlovákiában és a Romániában élő magyarság
alapvető kollektív jogi helyzete. A vajdasági és kárpátaljai magyarság a középmezőnyben van.
A külhoni magyar nemzetrészekről szóló tanulmány következtetéseit szombaton, Budapesten
mutatta be a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács. Elnökével és néhány
tagszervezetének képviselőjével beszélgetett a Határok nélkül munkatársa: Tőkes Lászlóval, a
az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács és egyben a KMAT elnökével, Darcsi Karolinával, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség kommunikációs titkárával, Kőrösi Ildikóval, a
Magyar Közösség Pártja önkormányzati alelnökével, Jakab Sándorral, a Horvátországi
Magyarok Demokratikus Közösségének elnökével, Tari Istvánnal, a Vajdasági Magyarok
Demokratikus Közösségének alelnökével és Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács
elnökével.
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