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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Ismét csokorba szedte az ActiveWatch a magyarellenes kilengéseket 
2017. május 3. – Krónika, MTI, transindex.ro, maszol.ro 

Folytatódtak tavaly a magyar közösség szólásszabadságának korlátozására irányuló hatósági 

próbálkozások, amelyek időnként sikerrel is jártak – állapította meg az ActiveWatch 

bukaresti civil szervezet a romániai sajtószabadságról szerdán közzétett legfrissebb 

jelentésében. A százoldalas dokumentumban háromoldalas fejezetet szentelnek a magyar 

közösségnek. A jelentésben felidézik: Romániában tavaly is folytatódott a székely jelképek 

üldözése, a Székelyföldnek autonómiát követelő tüntetők hatósági megfélemlítése, a 

kolozsvári polgármesteri hivatal pedig támogatásmegvonással büntette a többnyelvű 

feliratozás bevezetéséért ellene pert indító Muszáj-Musai civil szervezetet. 

 

Idén áprilisban több gyermeket írattak magyar iskolába, mint tavaly 
2017. május 3. – bumm.sk, Felvidék Ma, hirek.sk, Új Szó 

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége összesített adatai szerint a 2017/2018-as 

tanévre 254 magyar alapiskolába 3505 gyermeket írattak be az első évfolyamba és 33 

gyermeket a nulladik évfolyamba. Szeptemberig vélhetően ez a szám módosul. A tavalyi év 

szeptemberében több mint 400-zal többen kezdték meg tanulmányaikat, mint ahány 

gyermeket beírattak a kötelező beíratási időszak alatt. Jelenleg Szlovákiában 256 magyar 

alapiskola működik, a 2017/2018-as tanévtől azonban megszűnik a barti és a pozbai 

alapiskola. 

 

Magyar vállalkozóknak tart képzést a Magyar Nemzeti Kereskedőház 
Kárpátalján 
2017. május 3. – MTI, karpatalja.ma, Kárpátalja, Webrádió 

Mintegy ötven magyar vállalkozó számára indított kétnapos tréningsorozatot a Magyar 

Nemzeti Kereskedőház (MNKH) az ukrajnai Makkosjánosiban, a képzésben részt vevők friss 

külpiaci információkhoz juthatnak és gyakorlati ismereteket szerezhetnek. Az 

Exportakadémia programsorozat rendezvényének szerdai megnyitóján Kiss-Parciu Péter, a 

Külgazdasági és Külügyminisztérium határ menti gazdaságfejlesztésért felelős helyettes 

államtitkára a kárpátaljai magyar vállalkozások támogatására tavaly meghirdetett Egán Ede 

Gazdaságfejlesztési Program első szakaszának sikerességéről beszélt. Grezsa István, Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért 

felelős kormánybiztos előadásában hangsúlyozta: az anyaországnak különös felelőssége van 

abban, hogy saját erősödése mértékében csökkentse a ma Kárpátaljának nevezett terület 

évszázados lemaradását. Ezt a célt jól szolgálja szerinte a magyar kormány által indított 

gazdaságfejlesztési program.  
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https://kronika.ro/belfold/ismet-csokorba-szedte-az-activewatch-a-magyarellenes-kilengeseket
http://www.hirek.sk/itthon/20170503111051/Iden-aprilisban-tobb-gyermeket-irattak-magyar-iskolaba-mint-tavaly.html
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/03/magyar-vallalkozoknak-tart-kepzest-magyar-nemzeti-kereskedohaz-karpataljan
http://www.karpataljalap.net/?q=2017/05/03/magyar-vallalkozoknak-tart-kepzest-magyar-nemzeti-kereskedohaz-karpataljan
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Nem fél az ellenőrzésektől az SZNT 
2017. május 3. – Krónika, Erdély Ma 

„A büntetések, az évente elrendelt ellenőrzések nem fognak letéríteni a demokratikus, 

törvényeknek teljes mértékben megfelelő útról, és a székelység autonómia igényéről sem 

mondunk le” – fogalmaz közleményében a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) sajtóosztálya azt 

követően, hogy az Országos Adó- és Pénzügyi Hivatal csalás elleni ügyosztálya az elmúlt 

hetekben ismét ellenőrizte a Siculitas Egyesületet és a vele együttműködő Sepsireform 

Egyesület pénzügyi ügyvitelét. 

 

Május 15-ig rendezni kell a marosvásárhelyi katolikus líceum ügyét  
2017. május 3. – transindex.ro, szekelyhon.ro 

Május 15-ig adott haladékot a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Gimnázium ügyének 

rendezésére az oktatási minisztérium. Az iskola helyzetét illetően kedden Bukarestben 

tárgyalt a marosvásárhelyi küldöttség, az oktatási miniszter kezdeményezésére. A találkozót 

személyesen az oktatási miniszter hívta össze azt követően, hogy a marosvásárhelyi tanács 

április 20-án határozatot fogadott el arról, hogy a szaktárcához fordul a katolikus iskola 

ügyének rendezése érdekében.  

 

Elutasította a szenátus az alkotmányos rend megváltoztatását célzó 
rendezvényekről szóló törvényt  
2017. május 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Egyöntetűen elutasította szerdán a szenátus plénuma a Tudor Ciuhodaru PSD-s képviselő 

által márciusban benyújtott törvényjavaslatot, amelynek értelmében 6 hónaptól 3 évig terjedő 

szabadságvesztést róhatnának ki olyan rendezvények szervezéséért, amelyek az alkotmányos 

rend megváltoztatását célozzák, illetve megnehezítik vagy megakadályozzák az államhatalom 

gyakorlását. A tervezet kezdeményezője a Büntető törvénykönyvet módosító javaslat 

benyújtásakor úgy nyilatkozott: a jogszabály kimondottan a "szélsőséges, szeparatista 

megnyilvánulásokra" vonatkozna, amelyek sértik az alkotmány első cikkelyét. Ciuhodaru 

érvelése szerint Romániában a szabadság és demokrácia nem mehet el odáig, hogy "a 

szélsőséges, szeparatista és revizionista megnyilvánulások kikezdhessék a román állam 

lényegi mivoltát".  

 

Johannis: decentralizáció nélkül nem lesz fejlődés  
2017. május 3. – transindex.ro, maszol.ro 

Decentralizáció nélkül nem lesz fejlődés - mondta szerdán a Suceaván hivatalos látogatáson 

lévő államfő. Klaus Johannis a helyi közigazgatási vezetők konferenciáján úgy fogalmazott: az 

utóbbi időben ismét közbeszéd tárgyát képezi a decentralizáció, de egyelőre nem készült 

realista felmérés egy ilyenfajta reform következményeiről. "A közelmúltban felmerült 

kezdeményezések egy része konfliktusokat szült. Éppen ezért remélem, hogy a kormány tagjai 
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bölcsen hasznosítják a múlt tanulságait, és nem vezetnek be diszkriminációt a helyi 

közigazgatások között. Nyomatékosítom: decentralizáció nélkül nem lesz fejlődés. Remélem, 

nem leszünk ismét egy végcél nélküli kezdet tanúi, és főleg azt remélem, hogy nem 

ismétlődnek meg a régi hibák" - mondta az elnök.  

 

Elsősorban vidéki iskolásoknak szóló Arany-vetélkedőt szervez az RMDSZ 
2017. május 3. – maszol.ro, Krónika 

Az RMDSZ Kulturális és Társadalomszervezési Főosztálya Arany János születésének 

kétszázadik évfordulója alkalmával szeptembertől több hónapon át tartó Aranyfesztet szervez 

iskolásoknak a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége partnerségével. Hegedüs Csilla, az 

RMDSZ ügyvezető alelnöke a szerdai sajtótájékoztatón elmondta, hetedikes-nyolcadikos 

diákoknak szervezik meg a programot, külön hangsúlyt fektetve a vidéki iskolákra. „A 

nagyvárosi iskolák minden más nagy versenyben szerepelnek, mi pedig úgy gondoljuk, hogy 

itt is vannak tehetséges gyerekek” – fogalmazott Hegedüs. A programhoz csatlakozik Demény 

Péter, Balázs Imre József, László Noémi, Kulcsár Árpád költő, Márton Evelin író – illetve egy 

meglepetés-szereplő is. 

 

Hat „magyar helyet” hirdettek meg a rendőrakadémián 
2017. május 3. – maszol.ro, Nyugati Jelen, transindex.ro 

„Országosan hetedik éve tartanak fent helyet a rendőrakadémia tanintézményeiben a magyar 

és más nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok számára. Az idei 17 hely is azt bizonyítja, hogy 

az RMDSZ 2010-ben kormányhatározatba emelt javaslatának mai is jól látható eredménye 

van” – nyilatkozta Apjok Norbert parlamenti képviselő, az alsóház közrendészeti 

bizottságának tagja azt követően, hogy kérésére a Máramaros megyei rendőrség arról 

tájékoztatta, a 2017-es tanévben 6 helyet tartanak fenn magyar diákok számára a 

rendőrakadémián. A megyei rendőrség közleménye szerint további 11 helyet különítettek el a 

nemzeti kisebbségekhez tartozó fiatalok számára az altisztképző iskolákban. Jelenleg zajlik a 

felvételi az akadémiára. 

 

Magyar nyelvű pályázatírásra szólít fel a Civilek Háromszékért Szövetség 
2017. május 3. – maszol.ro, szekelyhon.ro 

Magyar nyelvű pályázatírásra szólítja fel a háromszéki civil szervezeteket a Civilek 

Háromszékért Szövetség (CIVEK). Bereczki Kinga a háromszéki civil szervezeteket tömörítő 

ernyőszervezet elnöke azért fogalmazta meg felhívását mert Sebastian Cucu prefektus perrel 

való fenyegetése miatt a háromszéki önkormányzat kénytelen volt módosítani a kétnyelvű – 

román és magyar – pályázati adatlapját, hogy ne kerüljön veszélybe mintegy 600 civil 

program megvalósulása. „Aki a 21. században nem érti a hely szellemét és idők szavát, az nem 

méltó arra, hogy közöttünk éljen. A hivatalos képviselőink pedig tegyenek azért, hogy ami 

papíron van, az gyakorlattá váljon. Különben miről szól közel harminc év küzdelme 

jogainkért, ha 2017-ben Háromszéken magyarként nem pályázhatok magyar nyelven olyan 

forrásokra, amelyekre adóimból befizettem?”, írja felhívásában Bereczki Kinga. 
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http://www.maszol.ro/index.php/kultura/80231-els-sorban-videki-iskolasoknak-szolo-arany-vetelked-t-szervez-az-rmdsz
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80256-hat-magyar-helyet-hirdettek-meg-a-rend-rakademian
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/80258-magyar-nyelv-palyazatirasra-szolit-fel-a-civilek-haromszekert-szovetseg
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Cseke: határozottabban kell fellépni azért, hogy a határátkelőkön ne legyen 
több órás várakozás 
2017. május 3. – maszol.ro 

Romániának hangsúlyosabban kell állást foglalnia Brüsszelben azon uniós szabályozásokat 

illetően, amelyek állampolgárait, de más uniós államok polgárait is több órás várakozási 

időnek teszik ki a határátkelőkön - hangsúlyozta Cseke Attila, az RMDSZ szenátusi 

frakcióvezetője. Hozzátette: az április 7-én hatályba lépett új schengeni határ-ellenőrzési 

szabályzat következtében több órás várakozásra kényszerülnek azok, akik a román-magyar 

határon szeretnének átkelni, de más uniós tagállamokban is hasonló, tarthatatlan helyzetet 

eredményezett a szigorított szabályzat. Szerinte az Európai Unió legújabb tagállamával, 

Horvátországgal, vagy a szintén érintett Szlovéniával ellentétben Románia semmilyen lépést 

nem tett annak érdekében, hogy az említett uniós szabályozás alkalmazását enyhítsék vagy 

módosítsák. 

 

Külhoni románok: pontosította korábbi nyilatkozatát a miniszter 
2017. május 3. – Krónika, maszol.ro 

Nem abszolút értékekről, hanem arányokról beszélt, amikor azt mondta, hogy az elmúlt 

évben több gyerek született a külföldön élő román családok körében, mint itthon – 

pontosította szerdán korábbi nyilatkozatát Andreea Păstîrnac külhoni románokért felelős 

miniszter. „Fontosnak tartom pontosítani, hogy kijelentéseimet arányosan és nem abszolút 

értékben értettem” - idézte az Agerpres a tárcavezetőt. A hírügynökség szerint a miniszter 

arról is beszámolt, hogy a jövőben kutatás témája lesz a külföldön élő románok sorsa. 

 

Nemzetgazdasági prioritásnak számít az Ipoly-híd megépítése 
2017. május 3. – Felvidék Ma 

Ipolyhídvégen május 2-án munkaértekezletet tartottak az Ipoly-hidak megépülésében érintett 

magyar és szlovák hatóságok. A cél azonos, mielőbb szeretnék megkezdeni az Ipolyhídvég és 

Drégelypalánk közti híd építését. „Nagyon fontosak az ilyen szakmai megbeszélések. A közös 

útkeresés megoldási lehetőségeket kínál” – kezdte a szakmai értekezletet Lőrincz Mária, a 

Középső Ipoly Mente Régiófejlesztési Ügynökség igazgatója, a hídépítés egyik koordinátora. 

 

Petőfi Sándor Program – Tornalján is sok a tennivaló 
2017. május 3. – hirek.sk 

A Kárpát-medence szórványmagyarságát segítő programot Magyarország Nemzetpolitikai 

Államtitkársága 2015 tavaszán indította azzal a céllal, hogy a szórványterületeken fogyásban 

lévő magyarság identitását megerősítse. 2016 óta Szlovákia magyarok lakta területein kilenc 

ösztöndíjas vesz részt a programban. Egyikük a Tornalján és környékén szolgálatot teljesítő 

Hunyadi Péter. 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80259-cseke-hatarozottabban-kell-fellepni-azert-hogy-a-hataratkel-kon-ne-legyen-tobb-oras-varakozas
http://www.maszol.ro/index.php/belfold/80259-cseke-hatarozottabban-kell-fellepni-azert-hogy-a-hataratkel-kon-ne-legyen-tobb-oras-varakozas
https://kronika.ro/belfold/kulhoni-romanok-pontositotta-korabbi-nyilatkozatat-a-miniszter
http://felvidek.ma/2017/05/nemzetgazdasagi-prioritasnak-szamit-az-ipoly-hid-megepitese/
http://www.hirek.sk/itthon/20170503125045/Petofi-Sandor-Program-Tornaljan-is-sok-a-tennivalo.html
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Gyermekprogramok az adai könyvtárban 
2017. május 3. – Pannon RTV 

Anyák napi kézműves műhelyet szerveztek kedden az adai Szarvas Gábor Könyvtár 

gyermekrészlegében. A könyvtárosok az ilyen rendezvényekkel szeretnék olvasásra ösztönözi 

a legkisebbeket. A könyvtár dolgozói fontosnak tartják ezeket a foglalkozásokat, hiszen 

jobban megismerhetik a gyerekeket. Nem titkolt szándékuk, hogy az ilyen és az ehhez hasonló 

rendezvényekkel még több tagot szerezzenek, valamint népszerűsítsék az olvasást. 

  

"Szerbia nem fog könyörögni a csatlakozási fejezetek megnyitásáért" 
2017. május 3. – Vajdasági RTV 

Szerbia az európai úton marad – hangsúlyozta Aleksandar Vučić kormányfő, megválasztott 

államelnök. Arra törekszik, hogy fejlessze a társadalmat, de nem fog könyörögni a 

csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitásáért, és nem fog rombolással és határmódosítással 

fenyegetőzni sem, mint ahogy azt mások tették. Aleksandar Vučić kormányfő közölte: 

hajlandó a párbeszédre mindazokkal a médiumokkal, amelyek úgy érzik, hogy tevékenységük 

akadályokba ütközik. Szerinte azok panaszkodnak a leginkább a sajtószabadság hiányára, 

akik a legnagyobb szabadságot élvezik és nem ritkán vissza is élnek vele. 

 

Javaslatok a nemzeti kisebbségpolitika hatékonyabbá tételéhez 
2017. május 3. – Kárpátalja 

Az ukrajnai tősgyökeres népeket és nemzeti kisebbségeket megillető emberi jogok 

biztosítására és védelmére irányuló nemzeti stratégia végrehajtásáról, illetve egy hatékony 

kisebbségvédelmi mechanizmus kialakítását célzó jogalkotási kezdeményezésekről rendezett 

meghallgatást a közelmúltban a Legfelső Tanács emberi jogi, nemzeti kisebbségi és 

etnikumközi kapcsolatokért felelős bizottsága. A meghallgatást dr. Brenzovics László 

parlamenti képviselő, a bizottság tagja, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke 

kezdeményezte. A szakmai előkészítésében kulcsszerepet játszott dr. Tóth Mihály, az UMDSZ 

tiszteletbeli elnöke. 

 

Ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács 
2017. május 3. – Kárpátalja 

Az elmúlt héten ismét ülésezett a Kárpátaljai Megyei Tanács. Mihajlo Rivisz, a megyei 

önkormányzat elnöke röviden beszámolt az előző ülés óta történt eseményekről és a jövőbeli 

programokról. A KMKSZ frakciója 4 beadványt nyújtott be, melyben a Nagyszőlősi járásban a 

Nevetlenfalu–Csepe–Feketeardó–Tekeháza–Nagyszőlős települések közötti 25 kilométeres 

útszakasz javítására 300 ezer hrivnyát, a Gyulai Általános Iskola tatarozására 150 ezer 

hrivnyát, a Feketeardói Középiskolában 300 ezer hrivnyát és a Nevetlenfalui Középiskola 
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http://pannonrtv.com/web2/?p=329594
http://rtv.rs/hu/politika/szerbia-nem-fog-könyörögni-a-csatlakozási-fejezetek-megnyitásáért_821481.html
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/03/javaslatok-nemzeti-kisebbsegpolitika-hatekonyabba-tetelehez
http://karpataljalap.net/?q=2017/05/03/ulesezett-karpataljai-megyei-tanacs
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korszerű, energiatakarékos nyílászáróinak cseréjére 600 ezer hrivnya forrást kértek. Ezt 

követően a Kárpátaljai Megyei Tanács megszavazta az Ukrajna államfőjéhez, a Legfelső 

Tanács elnökéhez, a miniszterelnökhöz intézett felhívást, amelyben a megye közútjainak 

javítására és üzemeltetésére fordítandó összeg növelését kérték. 

 

A lengyel–magyar barátság jegyében 
2017. május 3. – Kárpátalja 

2017. április 22-én Lengyelországból, Gdansk városából, a Traugutt társaság képviselőiből és 

a magyarországi Szany nagyközségből, a „Keleti Kárpátok, rátok gondolok” jótékonysági 

akció tagjaiból álló 12 fős baráti társaság érkezett a KMKSZ Tiszaújhelyi Alapszervezetéhez, 

azzal a céllal, hogy a helyi magyar iskolásoknak és tanároknak tanfelszerelést és sportoláshoz 

szükséges eszközöket ajándékozzon. A közeljövőben a társaság tagjai iskolai bútorokat, 

digitális fényképezőgépet és három mágneses táblát is ajándékozni kívánnak az iskolának. 

 

Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2017. május 3. – Kossuth Rádió 

 

A bukaresti oktatási minisztériumban tárgyaltak a marosvásárhelyi római 

katolikus iskola immár hat hónapja megoldatlan ügyéről 

Tegnap a bukaresti oktatási minisztériumban tárgyaltak a marosvásárhelyi római katolikus 

iskola immár hat hónapja megoldatlan ügyéről. A többórás megbeszélésen valamennyi 

érintett fél részt vett. A tanügyminisztérium álláspontja, hogy a felekezeti iskola ügyének 

rendezése a városvezetés, a helyi önkormányzat és a megyei tanfelügyelőség hatásköre. Az 

oktatási tárca ugyanakkor határidőt is szabott: május 15-ig a helyi hatóságoknak megoldást 

kell találniuk. 

Először Novák Zoltán, RMDSZ-es szenátort halljuk. 

 

Másfél hónap múlva kezdődik a beiratkozás a szerbiai középiskolákban, de még 

nem tudni pontosan, hogy hol, milyen szakok nyílnak 

Másfél hónap múlva kezdődik a beiratkozás a szerbiai középiskolákban, de még nem tudni 

pontosan, hogy hol, milyen szakok nyílnak - a minisztériumi véglegesítés hiányában. A 

Magyar Nemzeti Tanács viszont csak akkor tudja támogatni a hálózati tervet, ha a magyar 

http://karpataljalap.net/?q=2017/05/03/lengyel-magyar-baratsag-jegyeben
http://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2017-05-03_18:30:00&ch=mr1
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nyelvű szakok száma legalább a tavalyi szinten marad. Jerasz Anikót, az MNT végrehajtó 

bizottságának az elnökét kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Nagy az érdeklődés az Egán Ede gazdaságélénkítő program iránt Kárpátalján 

Nagy az érdeklődés az Egán Ede gazdaságélénkítő program iránt Kárpátalján, 

ezért  meghosszabbították a pályázatok benyújtásának határidejét. Akik május 5-ig, azaz 

péntekig elektronikusan beküldik az adatlapjukat és időpontot kérnek a regionális irodákban, 

lehetőségük nyílik személyesen benyújtani pályázatukat még a következő héten is. 

 

Munkaértekezletet tartottak az Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti híd 

felépítésének ügyében 

Kedden munkaértekezletet tartottak a felvidéki Ipolyhídvégen azok a magyar és szlovák 

szervezetek, hatóságok, amelyek érdekeltek az Ipolyhídvég és Drégelypalánk közötti híd 

felépítésében, amelyre nemcsak a közösségek kapcsolattartása szempontjából lenne égető 

szükség, hanem amiatt is, hogy sok felvidéki dolgozik a határ magyarországi oldalán, 

Drégelypalánkon és környékén.  Azt szeretnék, és ezt szolgálta az egyeztetés, hogy minél 

hamarabb megindulhasson az építkezés. 

 

A reformáció 500. évfordulója a témája a negyedik alkalommal megrendezett 

Partiumi Nemzetközi Fafaragó Tábornak 

A reformáció 500. évfordulója a témája a negyedik alkalommal megrendezett Partiumi 

Nemzetközi Fafaragó Tábornak. A művészek a történelmi Magyarország különböző régióiból 

érkeztek a Királyhágó-melléki Református Egyházkerület meghívására Szalárdra, ahol 

felkérésükre idén egy hatszor két méteres református szellemiségű domborművet készítenek. 

 

Az Álom hava - Bicskei Zoltán alkotása - az első délvidéki magyar történelmi 

film 

Az Álom hava - Bicskei Zoltán alkotása - az első délvidéki magyar történelmi film. 

Cselekménye a régmúltban játszódik, ám a jelenről szól. A forgatás tíz éve kezdődött, de az 

elhúzódó munkálatok csak jót tettek a filmnek: az időközben kialakult migráns válság 

nyomatékosítja a mondanivalót, miszerint az európai kultúra veszélyben van. A délvidéki 

bemutatókkal egy időben, Magyarországon is vetíteni kezdték a filmet. 
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Romániában országos, kreatív vetélkedő-sorozatot indít diákoknak az RMDSZ 

szeptembertől 

Arany Jánosról másképp! Romániában országos, kreatív vetélkedő-sorozatot indít diákoknak 

az RMDSZ szeptembertől. Az Aranyfeszt 2017 szervezői szeretnék, ha a kis települések diákjai 

is bekapcsolódnának a vetélkedőbe. A részletekről Hegedüs Csillát, az RMDSZ kultúráért 

felelős ügyvezető alelnökét kérdezte a Határok nélkül riportere. 

 

Megkezdődött a Diáknapok, Kolozsvár legnagyobb diákrendezvénye 

Ma kora délután megkezdődött a Diáknapok, Kolozsvár legnagyobb diákrendezvénye, az év 

legnagyobb egyetemista bulija, ahol 56 csapat, közel 2000 fiatal mérkőzik meg különböző 

versenyszámokban. Az egyik szervezőt, Buryán Tündét kérdezte a Határok nélkül tudósítója a 

főtéri megnyitó hangzavarában. 

 
 


