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Nyomtatott és online sajtó 
 

Lázár Csíkszentsimonban biztatta tárgyalásra a Heinekent és a Csíki Sör 
Manufaktúrát 
2017. március 24. – MTI, Híradó, Magyar Idők, Index, Magyar Hírlap, Origo, 888.hu, 24.hu, 

Magyar Nemzet, Figyelő, PestiSrácok, Lokál, ATV, Ma.hu, Krónika, szekelyhon.ro, Határok 

Nélkül 

A magyar kormány tárgyalásra biztatja a Heinekent és a Csíki Sör Manufaktúrát a 

védjegyhasználat vitájában – jelentette ki Lázár János, a miniszterelnökséget vezető 

miniszter Csíkszentsimonban, az Igazi Csíki Sör gyártelepének meglátogatása után tartott 

sajtótájékoztatóján pénteken. A miniszter remélte, hogy egy hónapon belül megnyugtató 

megállapodás születhet „Dávid és Góliát harcában". Lázár János elmondta: a magyar 

kormány képviselői az elmúlt napokban a Heineken Magyarország menedzsmentjével és 

Hollandia budapesti nagykövetével is tárgyaltak, és arra kérték partnereiket, hogy segítsenek 

a csíki sörvita megegyezéses rendezésében. 

 

KMKF: Közös bizalom alapján lehet megoldani a nehéz ügyeket a 
szomszédokkal 
2017. március 24. – MTI, Kormány.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, hirado.hu 

A szomszédos országokkal kapcsolatos nehéz ügyeket csak úgy lehet megoldani, ha közös 

bizalmat alakítunk ki – jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a Kárpát-medencei 

Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) plenáris ülésén mondott beszédében pénteken az 

Országházban. Szijjártó Péter kifejtette: lehetne olyan stratégiát választani, hogy amíg nem 

értünk egyet a szomszédos országokkal a vitatott kérdésekben, nem vagyunk hajlandóak 

együttműködni. A kormány ehelyett azt választotta, hogy igyekszik közös sikereket elérni 

velük, hogy a határon túli magyarok mindennapi életét leginkább érintő ügyeket a megoldás 

esélyével vethesse fel. 

 

Kövér: a nemzetállamok demokratikus legitimációjának nincs alternatívája 
2017. március 24. – MTI, hirado.hu, Magyar Idők, Magyar Hírlap, InfoRádió 

Kövér László a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) pénteki budapesti 

plenáris ülésén kiemelte, ami alternatíva létezik, az elfogadhatatlan: demokratikus 

legitimáció nélküli, azaz antidemokratikus, számon kérhetetlen és ezért felelősség nélküli 

hatalmi alakzatokba szerveződő, arctalan és arcátlan globális érdekcsoportok vannak, 

amelyek különféle formákban és nevek alatt át akarják venni a szuverén, demokratikus és 

nemzetközi együttműködésre képes nemzetállamok szerepét Európában. Kövér László 

hozzátette: 2018-ban, 2019-ben és 2020-ban valamennyi szomszédos ország a nemzeti 

ideáljai kiteljesedésének, jelenkori nemzetállama létrejöttének centenáriumát fogja 

ünnepelni. „Nekünk, magyaroknak, a 20. század történelmi veszteseinek nem lesz okunk 

ünnepelni, csak abból meríteni erőt a magunk számára, hogy minden veszteség ellenére 
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túléltük a 20. századot” – fogalmazott Kövér László. Szerinte a centenáriumi évfordulókon a 

magyaroknak arra kell felhívniuk a szomszédaik figyelmét, hogy egy új térségi együttműködés 

nélkül ők, az egykori nagy győztesek a jövőben elveszíthetik a legfontosabbat, amit korábban 

nyertek: a saját nemzetállamukat. 

 

Kövér László: II. Rákóczi Ferenc valóssággá tette a magyar szabadságot 
2017. március 26. – MTI, hirek.sk, Magyar Hírlap, Magyar Idők, Felvidék Ma, Népszava, 

Híradó.hu 

II. Rákóczi Ferenc születésének 341. évfordulóját ünnepelték Borsiban, a Nagyságos 

Fejedelem szülőhelyén. A Rákóczi-szabadságharc legendás vezetője 1676. március 27-én itt 

született. A borsi székhelyű II. Rákóczi Ferenc Polgári Társulás és a helyi önkormányzat által 

szervezett emlékünnepség a hagyományokhoz hűen a fejedelem világra jöttét jelző 

ágyúdördüléssel vette kezdetét. Az ünnep fő szónoka Kövér László volt.  A házelnök 

elmondta: „a gondviselés itt, Borsiban, egy állam nélküli államférfit adott a magyarságnak, 

aki vállára vette a korábbi idők államférfi nélküli magyar államának bűnös örökségét, 

megtisztította a bűntől, és személyes áldozatával ismét élő valósággá tette a magyar 

szabadság, függetlenség és nemzeti összetartozás eszményét”. 

 

A stuttgarti magyar közösségekhez látogatott Szilágyi Péter helyettes 
államtitkár 
2017. március 26. – MTI, kormany.hu, Nemzeti Regiszter 

A stuttgarti magyar közösségeknél tett látogatást Dr. Szilágyi Péter, a Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára. Hivatalos útja első részeként szombat 

délelőtt felkereste a stuttgarti hétvégi magyar iskolát és találkozott a baden-württembergi 

konzuli magyar iskola vezetőivel és diákjaival, szombat este pedig részt vett az Erdélyi 

Világszövetség Németországi Csoportjának harmincéves, jubileumi ünnepségén, az "Erdélyi 

Vacsorán".Dr. Szilágyi Péter elmondta, látogatása elsőszámú célja, hogy hangsúlyozza: a 

világban szétszóródott magyarok nem külső szóvivői többé a nemzetnek, hanem annak teljes 

jogú tagjai. 

 

Lépéseket sürget a KMKF a román hatóságok túlkapásai ellen 
2017. március 24. – Krónika, MTI, Erdély Ma 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) üdvözli, hogy az elmúlt időszakban a 

Kárpát-medence országaiban tovább nőtt a sikeres, magyar-magyar választási összefogások 

száma. A KMKF plenáris ülésén elfogadott, MTI-hez pénteken eljuttatott zárónyilatkozat 

szerint a fórum tagjainak meggyőződése, hogy a magyar szervezetek együttműködésének 

egyre szorosabbra fűzése még erősebb érdekképviseletet eredményezhet a jövőben, lehetővé 

téve a hatékony jogérvényesítést a kedvezőtlen helyzetben lévő, komoly kihívásokkal küzdő 

nemzetrészek számára is. A KMKF elítéli és mélységesen aggasztónak tartja a Romániában 

létező magyarellenességet, amely változó intenzitással, de folyamatosan jelen van, S 
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határozottan tiltakozik a romániai magyarság jogait követelő békés tüntetők és a választott 

vezetői ellen irányuló hatósági túlkapások ellen. elfogadhatatlannak tartja ezen módszerek 

kiterjesztését a romániai magyar egyházi-, civil-, oktatási- és kulturális életre. Aggodalommal 

veszik tudomásul, hogy Romániában a korrupcióellenes harc leple alatt sorozatos és alaptalan 

vádemelések történnek a magyar közösség tagjai ellen – olvasható a dokumentumban. 

 

KMKF-zárónyilatkozat: a résztvevők üdvözlik a magyar-magyar választási 
összefogásokat 
2017. március 24. – MTI 

A Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma (KMKF) üdvözli, hogy az elmúlt időszakban a 

Kárpát-medence országaiban tovább nőtt a sikeres, magyar-magyar választási összefogások 

száma. A KMKF plenáris ülésén elfogadott zárónyilatkozat szerint a fórum tagjainak 

meggyőződése, hogy a magyar szervezetek együttműködésének egyre szorosabbra fűzése még 

erősebb érdekképviseletet eredményezhet a jövőben, lehetővé téve a hatékony 

jogérvényesítést a kedvezőtlen helyzetben lévő, komoly kihívásokkal küzdő nemzetrészek 

számára is. Kedvezőnek tartják a résztvevők, hogy a magyar nemzetgazdaság sikerei lehetővé 

teszik a magyarországi és külhoni gazdasági élet szereplőinek hatékony együttműködését, és a 

KMKF javasolja, hogy Magyarország - gazdasági teherbíró képessége függvényében - 

folytassa és terjessze ki a gazdaságfejlesztési programok támogatását, különösen figyelve az 

olyan identitáserősítő összetevőkre, mint a magyar nyelvtudás és nyelvhasználat gazdasági 

felértékelése. 

 

Kelemen Hunor: jól működő magyar–magyar kapcsolatra és biztos román–
magyar állami viszonyra van szükség  
2017. március 24. – transindex.ro, Erdély Ma 

„Be kell látnunk, hogy olyan látványos eszközöket használ ma Románia a kisebbségi 

jogfosztáshoz, amelyekre nem voltunk felkészülve: az igazságszolgáltatásban, ügyészségi 

eljárások során, bírósági döntéseken keresztül. Az RMDSZ feladata az, hogy a magyar 

közösséget ért jogtiprásokról minden romániai és nemzetközi szervezetet tájékoztasson. 

Olyan értékek mentén politizáljon, amelyek az erdélyi magyar közösség hosszú távú 

megmaradását garantálják: kidolgoztunk egy törvénytervezetet is a nyelvi jogok bővítésére, 

amelyet hamarosan a parlament elé terjesztünk” – mondta Kelemen Hunor szövetségi elnök 

március 24-én, pénteken a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 

budapesti ülésén.  

 

Beperelte két magyar szervezet a Heinekent 
2017. március 24. – Krónika, MTI 

Beperelte a Heinekent a Szovjetunióban volt Magyar Politikai Rabok és Kényszermunkások 

Szervezete (Szorakész) a Szabadságvédő Alapítvány (Szava) jogvédő támogatásával a 

Budapesti Törvényszéken pénteken, mert álláspontjuk szerint sérti az áldozatokat a sörgyártó 
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termékein található vörös csillag. Keszegné Menczer Erzsébet, a Szorakész elnöke és Pálfalvi 

Milán, a Szava elnöke az MTI-hez eljuttatott közleményükben azt írták: meggyőződésük, hogy 

a vörös csillag tiltott önkényuralmi jelkép akkor is, ha terméken jelenítik meg, és használata 

sérti a kommunista diktatúra áldozatainak emlékét, nem méltó a magyar nemzethez. Ezért 

azt kívánják elérni, hogy tiltsák el a Heinekent a vörös csillag használatától. 

 

A román nagykövetség előtt tették szóvá a vásárhelyi iskolaügyet 
2017. március 24. – Krónika, MTI 

Tiltakozik a Fidelitas a marosvásárhelyi II. Rákóczi Ferenc Teológiai Líceum 

ellehetetlenítésére irányuló, a Securitate módszereit és a kommunista időket időző törekvések 

ellen – jelentette ki Böröcz László, a Fidelitas országos elnöke pénteken, a Román 

Köztársaság budapesti nagykövetsége előtt tartott sajtótájékoztatón. Böröcz László úgy 

vélekedett: a két ország közötti békülékeny hangulat ellenére Romániában egyre-másra érik 

atrocitások a magyar iskolákat, legutóbb a marosvásárhelyi katolikus líceum került 

célkeresztbe. Felidézte, hogy több magyar politikus, így Navracsics Tibor uniós biztos és 

Szijjártó Péter külügyminiszter is szóvá tette az iskola ügyét. 

 

Terrorvád: súlyos börtönbüntetést kért az ügyész Bekéékre 
2017. március 24. – Krónika, MTI, Erdély Ma, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro 

A maximálishoz közelítő börtönbüntetés kiszabását és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági 

Mozgalom (HVIM) betiltását kérte az ügyész pénteken a bukaresti táblabíróságon Szőcs 

Zoltán és Beke István, a HVIM erdélyi, illetve kézdivásárhelyi szervezetének vezetője perében. 

A két férfit azzal gyanúsítják, hogy házi készítésű bombát akartak robbantani Kézdivásárhely 

főterén 2015-ben, a román nemzeti ünnepre szervezett december elsejei katonai parádé 

közben. Az utolsó tárgyalási napon a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség 

(DIICOT) képviselője vádbeszédében azt állította: a lefoglalt nagy mennyiségű pirotechnikai 

anyag alkalmas volt a testi épség, vagy akár emberélet veszélyeztetésére, a HVIM pedig 

szerinte fasiszta jellegű, idegengyűlő, rasszista szervezet, amelyet be kell tiltani Romániában. 

 

Felbontja felesége cégével kötött szerződését az RMDSZ-alapítvány elnöke 
2017. március 24. – Krónika 

Szerződést bont az RMDSZ Iskola Alapítványa azzal a kolozsvári kereskedelmi társasággal, 

amelynek társtulajdonosa a szervezet elnökének a felesége – adta hírül pénteken a Főtér 

portál. A vitatható bérleti szerződést nemrég az Átlátszó Erdély hozta nyilvánosságra. Az 

oknyomozó portál feltárta, hogy Nagy Zoltán kuratóriumi elnök a felesége vállalkozását 

támogatta, amikor az általa vezetett Iskola Alapítvány bérbe vett, majd minimális nyereséggel 

továbbadott egy 200 négyzetméteres üzlethelyiséget a Kolozsvár főterén álló Jósika-

palotában. A Videbor kft. – amelynek társtulajdonosa Nagy Debreczeni Hajnal, Kelemen 

Hunor RMDSZ-elnök korábbi sajtótanácsosa, Nagy Zoltán felesége – a tavalyi év végén 

nyitotta meg a L'Alchimiste éttermet a kincses város szívében található helyiségben, amelyet 

az Iskola Alapítvány 2015 októberében vett bérbe tíz évre, majd 2016 februárjában 

továbbadta albérletbe cégnek. 
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Magyar alpolgármester nélkül maradt Négyfalu 
2017. március 24. – Erdély Ma, transindex.ro 

Magyar alpolgármester nélkül maradt a Brassó megyei Négyfalu. A 19 tagú helyi tanács 

Szociáldemokrata és Liberális Párti képviselői összefogtak és leváltották Géczi Gellért 

RMDSZ-es alpolgármestert, helyette a Szociáldemokrata Párt által nevesített személyt 

választottak. A Brassó megyei városnak 17 éve először nincs magyar alpolgármestere. A 35 

ezer lakosú Négyfalu önkormányzatának egy alpolgármestere van, aki eddig hagyományosan 

RMDSZ-es volt, hiszen jelentős számú magyar él a városban, arányuk az összlakosság 20 

százalékát teszi ki. 

 

Sógor: téves következtetésekre jutott a romániai magyar oktatásról egy uniós 
tanulmány 
2017. március 24. – transindex.ro, maszol.ro 

Több téves következtetésre jutott a romániai magyar nyelvű oktatást illetően egy uniós 

tanulmány Sógor Csaba szerint. Az EP-képviselő úgy vélte, az a megállapítás rugaszkodott el 

a valóságtól leginkább, mely szerint a romániai magyar nyelvű oktatás legfontosabb 

eredménye, hogy a tanulmányaikat magyar nyelven végző diákok Magyarországon munkát 

tudnak vállalni. "Jeleztük, hogy ez a következtetés egyáltalán nem helyes, hiszen a román 

nyelv megfelelő módon történő tanítása az oktatási rendszer feladata, a hiányosságok pedig 

abból fakadnak, hogy a románt anyanyelvként tanítják a magyar gyerekeknek, nem pedig 

környezeti, vagy második nyelvként, ahogy a 1/2011-es oktatási törvény előírja" – mondta a 

képviselő.  

 

László Tibor kapta idén a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének 
médiadíját  
2017. március 24. – transindex.ro 

Indulásának 63. évfordulóját ünnepelte csütörtökön a Kolozsvári Rádió. A rádió épületének 

koncerttermében megszervezett gálát élőben közvetítették, így a gyergyószentmiklósi No 

Sugar zenekar koncertjét élőben követhették a rádióhallgatók is. A gálán átadták a Kolozsvári 

Rádió magyar szerkesztőség tagjaiból álló Donát 160 Egyesülete D160 Médiadíjat, amelyet 

idén László Tibor vehetett át. Papp-Zakor András laudációjában arról beszélt, hogy a 

szakmaiság, az alázat és az érdeklődés jellemzi László Tibor munkáját.  

 

Nyelvromlás vagy romló nyelvhasználat Erdélyben – „nem még” tudunk 
magyarul? 
2017. március 24. – maszol.ro 

Fülelve az utcát járva úgy tűnik, a szórványosodással párhuzamosan romlik a magyar 

köznyelv minősége, ám kutatást egyelőre nem szenteltek a jelenségnek. Valószínűleg 

igényesebben beszélnénk az anyanyelvünket, ha az elnyerné a regionális hivatalos nyelvi 

státust. Nyelvészeket is kérdeztek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=46512
http://itthon.transindex.ro/?hir=46512
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/78537-nyelvromlas-vagy-romlo-nyelvhasznalat-erdelyben-nem-meg-tudunk-magyarul
http://www.maszol.ro/index.php/kultura/78537-nyelvromlas-vagy-romlo-nyelvhasznalat-erdelyben-nem-meg-tudunk-magyarul
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Vass Levente az egyedüli jelölt a marosvásárhelyi RMDSZ élére 
2017. március 24. – szekelyhon.ro 

Az RMDSZ marosvásárhelyi választmányának március 9-ei ülésén meghozott döntés 

értelmében március 23-án 16 óráig nyújthatták be iratcsomójukat a szervezet elnöki 

tisztségére pályázók. Egyetlen dosszié érkezett, mégpedig Vass Leventétől. Az RMDSZ Maros 

megyei elnöke, Péter Ferenc által vezetett tisztújító küldöttgyűlést április 6-án 19 órától 

tartják a Kultúrpalota kistermében. 

 

LMP: az autonómia a magyarok vegzálásának ellenszere 
2017. március 25. – Krónika, transindex.ro, maszol.ro 

A Lehet Más a Politika (LMP) szerint felháborítóak a román hatóságok magyarellenes lépései 

Marosvásárhelyen, a székelyföldi magyarok visszatérő „vegzálásának" megakadályozását csak 

az autonómia biztosíthatja. Ungár Péter, a párt elnökségi tagja és Tőke Ervin, az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) ifjúsági szervezetének elnöke közös, szombati, az MTI-hez 

eljuttatott közleményében ismertette: a Marosvásárhelyi Katolikus Gimnázium nem fogadhat 

beiratkozót az iskola „bizonytalan helyzete" miatt. Ez az álláspont azonban az LMP szerint 

rendkívül cinikus és elfogadhatatlan, mivel a bizonytalan helyzetet egymásnak ellentmondó 

döntéseikkel éppen a román hatóságok idézték elő. 

 

Jön az igazi csíki chips? 
2017. március 25. – szekelyhon.ro 

Biochipset – burgonyaszirmot – gyártana Csíkszentsimonban a Lixid Projekt Kft., az ahhoz 

szükséges alapanyagot, azaz a pityókát székelyföldi gazdáktól vásárolná fel. A csíki gazdák 

üdvözlik a feldolgozó építés hírét, arra számítanak, hogy a jelenlegi nehéz helyzetben biztos 

felvásárlót jelenthet számukra az üzem. 

 

Horváth Anna Facebook-jegyzetben kér bocsánatot Czirmaytól 
2017. március 26. – transindex.ro, maszol.ro 

Hivatalos Facebook-oldalán közzétett jegyzetben kér bocsánatot Horváth Anna volt 

kolozsvári alpolgármester, a kolozsvári RMDSZ elnöke Czirmay Zoltántól, a március 15-i 

ünnepség szervezőjétől a zászlóbotrány miatt. Horváth Anna azt írja, azért döntött úgy, hogy 

nyilvánosan bocsánatot kérjen Czirmaytól, mert "egyre nőtt a szitkozódás, a megbélyegzés, 

vádaskodás, számonkérés áradata". A jegyzetben elmondja, tisztességes, elkötelezett 

embernek ismeri a március 15-i ünnepség levezénylőjét, aki "méltánytalan össztűz áldozata". 

Úgy véli, bár "az ügyvédi és bírósági tárgyalások szövevényével viaskodva" egy ideje nem 

rendelkezik prioritásai felett, neki is ott kellett volna lennie a rendfenntartókkal lefolytatott 

előkészítő tárgyalásokon.  
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https://szekelyhon.ro/aktualis/vass-levente-az-egyeduli-jelolt-a-marosvasarhelyi-rmdsz-elere
https://kronika.ro/kulfold/lmp-az-autonomia-a-magyarok-vegzalasanak-ellenszere
https://szekelyhon.ro/aktualis/jon-az-igazi-csiki-chips
http://itthon.transindex.ro/?hir=46524
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Jönnek a magyarországi adószámok 
2017. március 26. – Bihari Napló 

A magyar hatóságok elkezdték kiküldeni a Romániában élő magyar állampolgároknak az 

adókártyákat. Első körben a kiskorúak kapják meg ezt a dokumentumot. Fodor Tamás, 

Magyarország kolozsvári konzulátusának konzulja tájékoztatta a Bihari Naplót. 

 

Megnyitották Szépvízen a Szent László-emlékévet 
2017. március 26. – szekelyhon.ro 

Ünnepi szentmise keretében nyitotta meg Tamás József római katolikus püspök a Szent 

László-emlékévet Szépvízen vasárnap délután. Szentbeszédében arra kérte a híveket, hogy – 

akárcsak a nagy lovagkirály – hitüket sziklaszilárdan éljék meg. 

 

A leghitelesebb pártelnök Bugár, a legkevésbé hiteles Kotleba 
2017. március 24. – bumm.sk, Körkép, Új Szó 

Szlovákiában a Most-Híd elnöke, Bugár Béla a leginkább szavahihető politikus, akiben a 

megkérdezettek 47 százaléka megbízik. Ezzel ellentétben a legkevésbé szavahihető politikus a 

Mi Szlovákiánk Néppárt (ĽSNS) vezére, Marián Kotleba, akiben a válaszadók 73 százaléka 

egyáltalán nem bízik – mindez az AKO legújabb felméréséből derült ki. 

 

Magyar Örökség díjas a Selye János Gimnázium 
2017. március 25. – Felvidék Ma 

Mától az Aranykönyv őrzi a komáromi Selye János Gimnázium nevét, hiszen a Magyar 

Örökség és Európa Egyesület Magyar Örökség díj bírálóbizottsága idén többek között a 

komáromi tanintézménynek ítélte oda a Magyar Örökség díjat, melynek átadására 

szombaton, a Magyar Tudományos Akadémia székházában kerül sor. 

 

A szellemiséget kell továbbadni 
2017. március 26. – Felvidék Ma 

Z. Urbán Aladár a nemzeti ünnep alkalmából vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt 

kitüntetést. Az ipolyvarbói Palóc Társaság elnöke, a rovásírásversenyek szervezője, pedagógus 

a kitüntetés átvétele után arról beszélt, meg kell óvni anyanyelvünket, amely a legfontosabb 

kincsünk. Z. Urbán Aladár azt vallja: nem elég magyarul tanítani, a magyar szellemiséget is át 

kell adni.  

 

Gútán újra felmerült az iskola-összevonás 
2017. március 26. – Felvidék Ma 

Most a magyar tannyelvű speciális alapiskolát fenyegeti az a veszély, hogy összevonják a 

szlovák tannyelvűvel. A fenntartó, a Nyitrai Járási Hivatal oktatási osztálya, szeretné 

összevonni a gútai magyar tannyelvű speciális iskolát a szlovák tannyelvű speciális iskolával. 
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http://www.erdon.ro/jonnek-a-magyarorszagi-adoszamok/3423677
https://szekelyhon.ro/aktualis/megnyitottak-szepvizen-a-szent-laszlo-emlekevet
http://www.korkep.sk/cikkek/politika/2017/03/24/ako-felmeres-bugar-bela-a-legmegbizhatobb-a-politikai-partok-elnokei-kozul
http://felvidek.ma/2017/03/magyar-orokseg-dijas-a-selye-janos-gimnazium/
http://felvidek.ma/2017/03/a-szellemiseget-kell-tovabbadni/
http://felvidek.ma/2017/03/gutan-ujra-felmerult-az-iskola-osszevonas/
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A városvezetés ebben az esetben nem ért egyet az iskola-összevonással, soron kívüli testületi 

ülésükön egyhangúlag elutasították azt. 

 

Zenta: Megvannak a kulturális pályázatok eredményei 
2017. március 24. – Pannon RTV 

Az illetékes bizottság meghozta a Zenta község önkormányzata által kiírt kulturális 

pályázatokra beérkezett projektumtervek támogatására vonatkozó döntését, azt azonban 

egyelőre nem hozza nyilvánosságra, hangzott el a zentai önkormányzat mai 

sajtótájékoztatóján. Perpauer Attila, a községi tanács oktatási és művelődési ügyekkel 

megbízott tagja elmondta, a kultúrán belül két területre írták ki a pályázatot, a 

hagyományőrző tevékenységeket felölelő projektumokra, illetve a kortárs művészetek 

művelésére irányuló projektumokra. Hozzátette, Zenta község területén a szervezetek által 

benyújtott projektumtervek igen sokrétűek és szerteágazóak voltak, ezért – ahogyan 

fogalmazott – a támogatásokat odaítélő bizottságnak igen nehéz dolga volt. 

  

Bűnbánati nap a Szent Lászlóról elnevezett gombosi templomban 
2017. március 25. – Pannon RTV 

Több száz hívő érkezett a nyugat-bácskai Gombosra. Üdvözlégy kegyes Szent László király 

névvel bűnbánati napot tartottak a településen. Előadással, közös imádsággal és szentmisével 

várták a híveket. Gomboson található a szabadkai egyházmegye egyetlen Szent Lászlóról 

elnevezett temploma. A lovagkirály tiszteletére szentelt emlékév kiváló alkalom arra, hogy az 

év folyamán több vallási programot szervezzenek a településen. Ezúttal bűnbánati napot 

tartottak, amely imádsággal és Mária köszöntővel kezdődött. 

  

Az agrártámogatásokat ismertették Magyarcsernyén 
2017. március 25. – Pannon RTV 

Bővültek a vajdasági gazdák pályázati lehetőségei tartományi és köztársasági szinten is. A 

Prosperitati Alapítvány harmadik pályázati köre pedig azt mutatja, hogy az anyaországi 

támogatás iránti érdeklődés is egyre nagyobb. Ezekről volt szó a magyarcsernyei lakossági 

fórumon. 

  

Zomborban tartott lakossági fórumot a VMSZ 
2017. március 25. – Pannon RTV 

A vajdasági magyar közösség Trianon óta most van a legjobb helyzetben – hangzott el a 

VMSZ Zomborban megtartott lakossági fórumán. Az eseményen jelen voltak a VMSZ 

köztársasági, tartományi, valamint a zombori és apatini önkormányzati tisztségviselői. A 

felszólalók a lakossági fórumon arra kérték a jelenlévőket, hogy a hatalmi koalíció jelöltjét, 

Aleksandar Vučićot támogassa az április 2-i választáson. 
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http://www.vajma.info/cikk/vajdasag/21277/Zenta-Megvannak-a-kulturalis-palyazatok-eredmenyei.html
http://pannonrtv.com/web2/?p=321679
http://pannonrtv.com/web2/?p=321651
http://pannonrtv.com/web2/?p=321621
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A falu újratelepítésének 248. évfordulóját ünnepelték Kishegyesen 
2017. március 26. – Pannon RTV, Vajdaság Ma, Magyar Szó 

Kishegyes újratelepülésének 248. évfordulóját ünnepelte a falu. 1769 márciusában 81 

katolikus magyar család érkezett Békésszentandrásról a településre és kitartó munkával 

megalapozták utódaik jövőjét. A faluban helyi művészek és a diákok kiállításaival, valamint 

szombat este művelődési műsorral ünnepeltek, melyen a falu elismeréseit is átadták. 

  

Csókán II. Rákóczi Ferenc fejedelemre emlékeztek 
2017. március 26. – Pannon RTV 

Koszorúzással emlékeztek meg Csókán II. Rákóczi Ferenc fejedelem születésének 341. 

évfordulójáról. Ezt követően ünnepi műsort tartottak a településen. II. Rákóczi Ferenc 

szobrát 2014 júliusában avatták fel Csókán. A 341 éve született fejedelem tettei ma is példát 

mutathat nekünk – mondta a csókai eseményen Jerasz Anikó. A koszorúzást követő 

emlékműsorban fellépett a II. Rákóczi Ferenc Magyar Művelődési Egyesület férfikórusa, a 

Rákóczi Szövetség helyi tagjai pedig versekkel, ódákkal elevenítették fel a történelmi 

eseményeket. 

 

Tiszaújlakon tartott tájékoztatót Magyar Levente államtitkár 
2017. március 25. – karpatalja.ma, Kárpátinfo 

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságdiplomáciáért felelős 

államtitkára Tiszaújlakra látogatott március 24-én. Máramaros mellett Ugocsában is több 

településen járt az államtitkár, ahol találkozott a helyi üzletemberekkel, vállalkozókkal és 

azokkal, akik pályázni szeretnének a 2017-es évben az Egán Ede gazdaságfejlesztési 

programban. Tiszaújlak mellett a szomszédos falvakból (Tiszaújhely,Tiszakeresztúr, 

Karácsfalva) is szép számban összegyűltek az érdeklődök. 

  

Hangolódj Rá! – mentor-mentorált találkozó Kárpátalján 
2017. március 24. – karpatalja.ma 

A Momentum Doctorandus kárpátaljai magyar doktorandusz szervezet mentorprogramja 

keretében újra sikerült megszervezni a kárpátaljai magyar középiskolásoknak – végzősöknek 

és ifjabbaknak – szóló élménynapot. A magyarországi Hallgatói Önkormányzatok Országos 

Konferenciája támogatásával ismét együtt hangolódhattak a fiatalok az idei év felsőoktatási 

felvételijére, az első egyetemi évre. A rendezvénynek ezúttal is a Makkosjánosiban található 

Hotel Helikon adott otthont. 

 

Tanulmányi versenyt szervezett a KMDFKSZ 
2017. március 25. – karpatalja.ma 

A Kárpátaljai Magyar Diákok és Fiatal Kutatók Szövetsége immár nyolcadik alkalommal 

szervezete meg tanulmányi vetélkedőjét. A március 22-én lebonyolításra került 

megmérettetésnek az Ungvári Egyetem Magyar Tannyelvű Humán- és Természettudományi 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=321830
http://pannonrtv.com/web2/?p=321871
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/gazdasag/tiszaujlakon-tartott-tajekoztatot-magyar-levente-allamtitkar/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/hangolodj-ra-mentor-mentoralt-talalkozo-karpataljan/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/oktatas/tanulmanyi-versenyt-szervezett-a-kmdfksz/
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Kara adott otthont. A versenyre 10. és 11. osztályos diákokat vártak, akik előzetes jelentkezés 

alapján öt tantárgyban – matematika, fizika, történelem, magyar nyelv és irodalom, valamint 

földrajz – mérték össze tudásukat. 

  

Székelykapu a mártírok emlékparkjában  
2017. március 25. – Kárpátinfo hetilap 

A székelykapu a magyarság egyik legősibb, leginkább befogadó jelképe. Az elmúlt vasárnaptól 

kezdve ez áll Zápszony központjában, a református templom szomszédságában kialakított 

mártírok emlékparkja bejáratánál. A kegyeleti helyen található emlékmű azon falubeliek 

emléke előtt tiszteleg, akik a II. világháború harcmezőin estek el, illetve a sztálini táborokban 

a megaláztatások, az embertelen bánásmód miatt haltak oda. A zápszonyiak és a szomszédos 

falvakból, valamint Beregszászról érkezett vendégek közös ünnepségen emlékeztek az 1848-

as márciusi forradalom hőseire és a totalitárius rendszer ártatlan áldozataira. 

 

Kölcsönös bizalmatlanság 
2017. március 27. – Stier Gábor – Magyar Nemzet 

Kárpát-Ukrajna kikiáltásának 78. évfordulója alkalmából vonul az utcára a szélsőjobboldali 

Karpatszka Szics nacionalista rigmusokat skandálva. Amíg az ukrán vezetés elhatárolódik 

ezektől addig a kárpátaljai magyarságnak nincs oka az aggodalomra. Azonban egyre több 

olyan intézkedés is születik, amely a magyar kisebbséget is érinti. Kezdve a nyelvhasználati 

jogokat korlátozni szándékozó törvénytervezetet, vagy a kettős állampolgárság kérdése.  

(A cikk teljes terjedelmében a Magyar Nemzet 2017. március 27-i számában olvasható.) 

 

Dr. Peter Gašperšič Lendvára is ellátogatott 
2017. március 26. – Muravidéki Magyar Rádió 

Dr. Peter Gašperšič, Szlovén Infrastrukturális Miniszter ma a Muravidéken tett látogatást. 

Először Razkrižjére, Križevcire, Veržejbe, majd végül Lendvára érkezett, ahol az említett 

községek polgármestereivel is találkozott. 

 

Megtartotta közgyűlését a Franciaországi Magyarok Szövetsége 
2017. március 25. - MTI 

Megtartotta harmadik közgyűlését szombaton a Franciaországi Magyarok Szövetsége 

(FRAMOSZ) a kelet-franciaországi Strasbourghoz közeli Saverne-ben. A FRAMOSZ-t a 

Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) felkérésre két évvel 

ezelőtt öt franciaországi magyar egyesület alapította a franciaországi magyar közösségek 

összefogása, a magyar nyelv, a magyarságtudat, a hagyományok és a kultúra ápolása terén 

kifejtett tevékenységek segítése érdekében. 
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http://www.hetilap.karpatinfo.net/hetilap/kultura/szekelykapu-martirok-emlekparkjaban
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174462197
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Elektronikus sajtó 
Határok nélkül 

2017. március 24. – Kossuth Rádió 

Csíkszentsimonba látogatott Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter 

A csütörtöki Kormányinfó tájékoztatón Lázár János miniszter újságírói kérdésre válaszolva 

fejtette ki, hogy a magyar kormány nem csak az anyaországban, de az elcsatolt területeken 

működő magyar vállalkozások védelmét és támogatását is feladatának tartja. A kijelentésnek 

már másnap gyakorlati megvalósulását láthattuk, hiszen a miniszter egy hódmezővásárhelyi 

küldöttséggel Székelyföldre látogatott, felkeresve az Igazi Csíki Sör manufaktúrát, amelynek 

vezetőit az anyaország támogatásáról biztosította. 

Ülésezett a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

Másfélnapos találkozót tartott Budapesten a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fóruma 

(KMKF). A találkozón részt vevő külhoni magyar vezetők beszámoltak közösségeik aktuális 

helyzetéről, eredményeiről és a megoldásra váró problémákról. Ugyanígy számoltak be 

munkájukról azok a képviselők is, akik az Európai Parlamentben szolgálják a magyarság 

ügyét. Interjú az ülés résztvevőivel: Duray Miklóssal, a KMKF tiszteletbeli tagjával, Menyhárt 

Józseffel, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnökével, Csáky Pál EP-képviselővel, 

Kelemen Hunorral, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnökével, Vincze 

Lóránttal, a FUEN elnökével, Biró Zsolttal, a Magyar Polgári Párt (MPP) elnökével, Bocskor 

Andrea EP-képviselővel, Gál Kinga EP-képviselővel, Hajnal Jenővel, a vajdasági Magyar 

Nemzeti Tanács (MNT) elnökével, Jakab Sándorral, a HMDK elnökével, Szilágyi Zsolttal, az 

Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) elnökével.  

  

Határok nélkül 

2017. március 25. – Kossuth Rádió 

Leleplezték az aradi vértanúk mellszobrát Zomborban 

Az egykori Bácsbodrog vármegye központjának számító Zomborban, Schweidel József 

honvédtábornok, szülővárosában, a 150 éves Magyar Polgári Kaszinó udvarában nemrégiben 

leleplezték az aradi vértanú mellszobrát. Az ünnepségen a magyar kormány nevében 

Palkovics László oktatásért felelős államtitkár köszöntötte az egybegyűlteket. A Határok 

nélkül munkatársa Rezicska Károlyt, a  Magyar Polgári Kaszinó műemlékvédő és hagyomány 

ápoló szakkörének a vezetőjét  kérdezte arról, mit jelent a maradék magyarság számára 

Schweidel József emléke. 

http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-24_18:30:00&ch=mr1
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-03-25_18:30:00&ch=mr1
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Átadták a Magyar Örökség díjakat  

Magyar Örökség díjban részesült a mai napon a 230 éves magyar állatorvosképzés, a 115 éves 

szolnoki művésztelep, Juhász Zoltán népzenekutató- és előadóművészi munkássága, az 

Országos Széchényi könyvtár Restauráló Laboratóriumának pergamen-kódex restauráló 

eljárása, Sajdik Ferenc rajzművészete és két határon túli intézmény: a komáromi Selye János 

Gimnázium magyar nyelvű oktató-nevelő munkássága valamint Szöllősi Antal Északi Magyar 

Archívuma. 

Interjú a Magyar Örökség-díjas Selye János Gimnázium igazgatójával 

Az immár Magyar Örökség díjas komáromi Selye János Gimnáziumban laudációjában azt 

emelték ki, hogy ez az iskola a felvidéki orvosok, mérnökök bölcsője, ahol a tanítványok 

tanítványai tanítanak biztosítva a magas színvonalat. Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója 

nyilatkozott a Határok nélkül riporterének. 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Jászai Mari-díjban részesült a délvidéki G. 

Erdélyi Hermina 

Nemzeti ünnepünk alkalmából Jászai Mari-díjban részesült a délvidéki G. Erdélyi Hermina, a 

szabadkai Népszínház művésznője. Munkáját számtalan elismeréssel díjazták már 2000 óta 

Vele beszélgetett a Határok nélkül riportere. 

Magyarország Babérkoszorúja díjjal tüntették ki  március 15-én Vári Fábián 

Lászlót 

Magyarország Babérkoszorúja díjjal tüntették ki  március 15-én Vári Fábián László  József 

Attila-díjas költőt, műfordítót, néprajzkutatót, a Magyar Művészeti Akadémia rendes 

tagját,  a kárpátaljai magyar szellemi élet egyik legkimagaslóbb és legsokoldalúbb 

egyéniségét. Költő, néprajzkutató és közéleti ember, politikus is. Verseskötetei a határon túli 

és az egyetemes magyar líra jelenkori legjobbjai közé emelték: a szó legnemesebb értelmében 

sorsköltészet az övé, amely megragadó őszinteséggel és nagy erővel képes felmutatni egyén és 

közösség konfliktusait, érzésvilágát, lélekállapotát.  

  

Határok nélkül 

2017. március 26. – Kossuth Rádió 

(Ismétlés az előző hét adásaiból) 

Elmozdulás a Benes-dekrétumok ügyében? 

Elmozdulás a Benes-dekrétumok ügyében? A szlovák kárpótlási törvényről tartott szakmai 

egyeztetést az Európai Bizottság a tőke szabad mozgásával foglalkozó főigazgatóságának 

illetékeseivel Csóti György, a Kissebségi Jogvédő Intézet igazgatója, Korom Ágoston egyetemi 
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oktató, a téma európai jogi szakértője és Csáky Pál felvidéki EP-képviselő Brüsszelben. Ennek 

eredményeiről számoltak be Budapesten. 

Egyre kevesebb a könyvtár a délvidéki magyarlakta településeken 

A közelmúltban nagy politikai visszhangja volt, hogy a Délvidéken, a nyugat-bácskai 

szórványban megszűntek a falusi könyvtárak, jórészt a magyar lakta településeken. De a 

tömbben sem jobb a helyzet. A Magyarkanizsához tartozó falvak többségében fiókkönyvtár 

sincs, magyar nyelvű könyvekhez jórészt az olvasók adományai révén jutnak. Erről az 

áldatlan állapotról beszélgetett Börös Annával, a magyarkanizsai József Attila Könyvtár 

igazgatójával a Határok nélkül tudósítója. 

A kétnyelvűségről tartottak konferenciát Temesváron 

A kétnyelvűségről tartottak konferenciát Temesváron, a Bartók Béla líceumban kilenc 

romániai megye mintegy ötven magyar pedagógusa részvételével. Az utóbbi években Temes 

megyében nőtt a vegyes házasságból származó gyerekek aránya a magyar oktatási 

intézményekben, akik, ha nem kerülnek óvodába, iskolába, szinte biztosan beolvadnak a 

román többségbe. Az asszimiláció megállítására vagy legalább lassítására tett tapasztalatokról 

tanácskoztak a jó gyakorlatok bemutatásával. 

Aradi séta 

Arad neve hallatán szinte mindenki a magyar forradalom tragikus lezárására, a 13 

honvédtiszt mártírhalálára gondol, ám ez a város nem csupán a kivégzés helyszínéül szolgált. 

Sajnos már az aradiak többsége sem ismeri saját településének 1848-ban és 1849-ben 

betöltött szerepét, az események helyszíneit. Ezért is tartott a hétvégén történelmi városnéző 

túrát a Kölcsey Egyesület. A magyar szabadságharc aradi helyszíneiről, eseményeiről és a 

fontosabb épületekről is sok történetet ismerhettek meg a résztvevők, többek között arról is 

hallhattak, miként vívtak a város utcáin győzelmes harcot a császári seregek ellen. 

Transylvanicum – ez az idei szlogenje a Kolozsvári Magyar Napoknak 

Transylvanicum – Ez az idei szlogenje a Kolozsvári Magyar Napoknak. Augusztus 13. és 20. 

Között a Kincses Városba várnak mindenkit, aki koncentrált Erdély-élményre vágyik. Több 

száz esemény lesz, idén is számos szervezet kapcsolódik be a monumentális program-

folyamba. Még a Gyalui Vár is megnyitja kapuit.  

 

Kárpát Expressz 

2017. március 25. – M1 

Helyzetjelentés az erdélyi nemesi családoknak járó visszaszolgáltatásról 

Az erdélyi Felvinc határában néhány hektáron gyümölcsfa-iskolát működtet Szepesi Jenő. A 

gépészmérnök végzettségű tulajdonos 21 évvel ezelőtt választotta a termőföldet az ipari 

http://www.mediaklikk.hu/video/karpat-expressz-2017-03-26-i-adas-9/
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csarnok helyett. A felvinci gyümölcsfa-iskolában több mint 40 régi almafajtát termesztenek, 

köztük olyanokat, amelynek komoly hagyományai vannak Erdélyben. 

Magyarul gyógyítanak Kárpátalján önkéntes orvosok 

Egészségügyi szűrővizsgálatra várnak a kárpátaljai Dercen lakosai a helyi Tábita központnál. 

Anyaországi orvostanhallgatók érkeztek a faluba, hogy felmérjék a lakosság egészségügyi 

állapotát és – ha szükséges – segítsenek a további kezelésekben. A magyarországi 

Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával a Semmelweis Egyetem Hallgatói 

Önkormányzata szervezésében 80 orvostanhallgató önkéntes alapon 4 kárpátaljai faluban 

végzett szűréseket. 

Szászvárosba látogatott a Kárpát Expressz stábja 

A dél-erdélyi Szászváros története sok évszázadra nyúlik vissza. Lakói főleg a német földről 

betelepült szászok, valamint magyarok voltak. A település etnikai összetétele a történelem 

viharai során sokat változott. A magyarság sorsát legutóbb a XX. század politikai 

igazságtalanságai pecsételték meg. Mára Szászváros a romániai magyar szórvány egyik utolsó 

bástyája. 

Látogatás Zomborban, ahol szobrot avattak Schweidel József aradi vértanúnak 

Petőfi Sándor versét tanulják a diákok a délvidéki Zomborban. A testvériség egység az 

egyetlen általános iskola a városban, ahol vannak magyar osztályok. Az iskolába 40 magyar 

gyerek jár. Az anyanyelvi oktatás az egyik erős bástyája a ma már szórványnak számító 

közösségben. 

 

Térkép 

2017. március 25. - Duna World 

Igazán különleges kézfogó tanúi lehettek azok, akik a felvidéki Köbölkúton részt vettek Böjte 

Csaba első felvidéki esketésén. Az Árvai házaspár régóta elkötelezett támogatója Csaba testvér 

tevékenységének, rendszeres látogatói és adományozói a dévai Szent Ferenc Árvaházaknak. 

Polgári házasságot 16 éve kötöttek, annak viszont most jött el az ideje, hogy Isten színe előtt is 

hűséget esküdjenek egymásnak. 

A magyar-román határ menti kis faluban, Nagypeleskén, közösségi összefogásból restaurálják 

a 110 éves görögkatolikus ikonosztáziont, ennek része az a szent kép is, amelyet csodatévőnek 

tartanak és ami miatt egyre többen látogatják a Szatmár megyei kis falut. A közösség most 

jótékonysági akciót hirdetett, az adakozó kedvűek a legnépszerűbb közösségi oldalon 

kiválaszthatják kedvenc képüket, amelynek felújítását támogatnák. 

Ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatot és mérés sorozatot tartottak budapesti 

orvostanhallgatók Kárpátalján. A Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 

külhoni programja keretében négy munkácsi járási községben közel 80 önkéntes egyetemi 

http://www.mediaklikk.hu/video/terkep-2017-03-25-i-adas/
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hallgató és orvos végezte a vizsgálatokat. A szűrésre négy napon át bárki jelentkezhetett, 

nemcsak a magyar anyanyelvűek. 

Fogyasztói társadalomban élünk, de vajon mennyire vagyunk tudatos fogyasztók? Ha 

ismerjük a jogainkat, ha odafigyelünk arra, hogy mit és mennyiért vásárolunk, tudatos 

fogyasztóvá válunk. A zentai Közgazdasági és kereskedelmi iskola mindezt tanítja is 

diákjainak. Ez az első olyan külhoni tanintézmény, amely a magyar Fejlesztési Minisztérium 

fogyasztói tudatosságra nevelő pályázatának a nyertese lett. Az intézmény rendszeres 

fogyasztóvédelmi oktatással és vitaestekkel készíti fel a diákokat az életre. 

Ha teheti Ön is látogasson el a muravidéki magyarok szellemi központjába, Lendvára. Térjen 

be a Lendva fölé magasodó várba és meglátja, egészen különös festészeti élményben lesz 

része. Az ódon vár falait 100 darab 19. századi magyar festmény díszíti. A tárlat reprezentatív 

betekintést enged az említett század legjelentősebb stílusirányzataiba. 

 

Öt kontinens 

2017. március 25. - Duna World 

Dupla aranyéremmel jutalmazta az Amerikai Hegedű Társaság egy magyar hangszerkészítő 

hegedűjét. Draskóczi Gábor műhelyében mutatja meg, hogyan készül a hangszer, amely a 

világ legrangosabb versenyén a legjobbnak ítélt a nemzetközi zsűri. 

Osváth Györgyöt már 1956 augusztusában, államellenes összeesküvés vádjával letartóztatták. 

Október 23-án szabadult ki a bíróság Markó utcai épületéből és részt vett a forradalomban. 

Novemberben a megtorlás elől Franciaországba menekült, az adásban '56-os emlékeiről 

mesél. 

Március idusán az 1848/49-es forradalom és szabadságharc eseményeire, hőseire emlékeztek 

honfitársaink a világ bármely részén. Egy rövid összefoglaló arról, hogyan tisztelgett a dicső 

múlt emléke előtt a múlt hétvégén a diaszpóra magyarsága. Körkép a nagyvilágból. 

A Melbourne-i magyar közösség két évente rendezi meg hagyományos találkozóját, a 

Hungarofestet, amelyre Ausztrália minden szegletéből érkeznek családok. A vegyes 

házasságoknak köszönhetően sokan közülük nem, vagy csak nagyon ritkán beszélik a magyar 

nyelvet, de a kulturális gyökereket, a zenei és néptánc hagyományokat hatalmas szeretettel és 

szorgalommal őrzik. 

 
 

http://www.mediaklikk.hu/video/ot-kontinens-2017-03-25-i-adas/

