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Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Grezsa István: lelkész ösztöndíjat indít a kormány 
2018. január 8. – MTI, kormany.hu, origo.hu, Magyar Hírlap, hirado.hu, Magyar Idők, 24.hu, 

Index, Pannon RTV, Lokál, Demokata, Krónika, hir.ma, Krónika 

Lelkész ösztöndíjat indít a kormány a Kőrösi Csoma Sándor-program mintájára - jelentette 

be Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és 

összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos az 

utóbbi programban részt vevő fiatalok előtt hétfőn Budapesten. A lelkész ösztöndíj elindítását 

azzal indokolta, hogy legalább akkora igény van a külhoni magyar történelmi egyházi 

közösségekben lelkészek iránt, mint a közösségszervezési szolgálattal megbízott Kőrösi 

Csoma Sándor-program ösztöndíjas fiataljainak munkája iránt. A déli féltekéről hazaérkező 

Kőrösi-ösztöndíjasok munkáját megköszönve arról beszélt: a cél az, hogy "a nemzetek feletti 

globalista gondolkodás ellenére" is megtapasztalják, milyen értékek rejlenek azokban, akik 

Magyarországtól távol is ragaszkodnak a magyar kultúrához és a Kárpát-medencéhez. 

 

Aláírta a három magyar pártelnök az autonómia-nyilatkozatot 
2018. január 8. – Krónika, MTI, hirado.hu, transindex.ro, maszol.ro, szekelyhon.ro, Nyugati 

Jelen, Bihari Napló, Erdély Ma 

Az autonómia-elképzelések összehangolását elősegítő alapelvekben állapodott meg a három 

erdélyi magyar politikai alakulat vezetője. A Krónika értesülései szerint a hétfőn Kolozsváron 

aláírt dokumentum szövege kapcsán az utolsó pillanatig vita folyt a pártelnökök között. 

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök az aláírást követően elmondta, az elmúlt 25 év autonómia-

törekvéseit tartalmazó közös elvi állásfoglalás tető alá hozásának ötlete tavaly ősszel, az 1992-

ben a kolozsvári Szent Mihály-templomban elfogadott Kolozsvári nyilatkozat évfordulóján 

merült fel. A szövetségi elnök szerint a román egyesülést kimondó 1918-as Gyulafehérvári 

nyilatkozat centenáriuma jó év arra, hogy az erdélyi magyarság megfogalmazza az 

autonómiatörekvéseket. Hozzátette, a széleskörű autonómia a román többség érdeke is. 

 

Elismerésre méltó a romániai magyar politikai erők közös állásfoglalása az 
autonómia-elképzelések összehangolásáról 
2018. január 8. – MTI, kormany.hu, Krónika, OrientPress 

Elismerésre méltó a romániai magyar politikai erők által kezdeményezett és aláírt 

állásfoglalás az autonómia-elképzelések összehangolásáról. A lépés korszakhatárt jelent az 

erdélyi politikában azzal, hogy az erdélyi magyar pártok egységesen, a közösség világos 

jövőképét rögzítve állnak ki az európai értékek alapján megfogalmazott és a magyarság 

szülőföldön való boldogulását biztosító autonómiáért. 
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http://www.kormany.hu/hu/a-miniszterelnok-helyettes/nemzetpolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/lelkesz-osztondijat-indit-a-kormany
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/alairta-a-harom-magyar-partelnok-az-autonomia-nyilatkozatot
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Dragnea: Székelyföld autonómiája alkotmányellenes és elfogadhatatlan 
2018. január 8. – maszol.ro, Erdély Ma, MTI 

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) elnöke azt nyilatkozta hétfőn, hogy Székelyföld 

autonómiája alkotmányellenes és elfogadhatatlan. "Az én álláspontom tiszta és világos, 

mindig is az volt. Székelyföld autonómiája alkotmányellenes és elfogadhatatlan, tárgyalni 

sem lehet róla" - mondta Dragnea egy sajtóértekezleten.  

 

Ludovic Orban elutasította a magyar pártok által megfogalmazott 
autonómiakövetelést 
2018. január 8. – Krónika, MTI, transindex.ro 

Határozottan elutasította a román jobbközép ellenzék legerősebb pártjának számító Nemzeti 

Liberális Párt (PNL) elnöke hétfőn az erdélyi magyar pártok vezetői közös nyilatkozatában 

megfogalmazott autonómiakövetelést. Ludovic Orban szerint a kezdeményezés gyakorlatba 

ültetése teljességgel esélytelen. A pártvezető – a Romániát egységes és oszthatatlan 

nemzetállamként meghatározó alaptörvényre utalva – emlékeztetett: bizonyos alkotmányos 

előírásokat nem is lehet módosítani. A helyi autonómia elvét tartalmazza ugyan az 

alkotmány, de azt nem lehet etnikai feltételekhez kötni, ami pedig a területi autonómiát illeti, 

Ludovic Orban szerint „ez a fogalom nem létezik a demokráciákban”. A PNL elnöke szerint 

Románia élen jár a kisebbségeknek nyújtott jogok terén, a „túlzás pedig nem tenne jót 

senkinek”.  

 

Felhígította az RMDSZ a hárompárti autonómia-megállapodást 
2018. január 8. – Krónika 

Az autonómia-elképzelések összehangolását elősegítő alapelvekben állapodott meg a három 

erdélyi magyar politikai alakulat vezetője. A hétfőn Kolozsváron aláírt dokumentumból az 

RMDSZ nyomására hiányoznak az önrendelkezés érdekében tervezett konkrét lépések. A 

dokumentumot a pártelnökök hétfői közös sajtótájékoztatója után két és fél órával tette közzé 

az RMDSZ. A megállapodás szerint a pártelnökök az elmúlt száz év tapasztalatai alapján, 25 

évvel a Kolozsvári nyilatkozat megszületését követően, annak szellemiségéhez visszatérve 

meggyőződéssel vallják: az erdélyi magyarság nemzeti identitásának megőrzése és 

továbbadása, kultúrájának fejlesztése, számbeli kisebbségi létének teljes jogú polgárként való 

megélése csak a közösségi autonómiák intézményrendszere által biztosítható. 

 

Tőkés: az EMNT a magyar nemzeti önrendelkezés évét ünnepli 2018-ban 
2018. január 8. – Krónika, Nyugati Jelen 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) az erdélyi magyar nemzeti önrendelkezés évét 

ünnepli 2018-ban, ennek jegyében szervezi idei programjait – jelentette ki Tőkés László 

európai parlamenti (EP) képviselő hétfőn nagyváradi sajtótájékoztatóján. Az EMNT elnöke 

szerint az önrendelkezés évének a kinyilvánítására az ad okot, hogy száz évvel ezelőtt alakult 

meg Apáthy István vezetésével az Erdélyi Nemzeti Tanács, amelyre az EMNT jogelődjeként 
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http://www.maszol.ro/index.php/belfold/90689-dragnea-szekelyfold-autonomiaja-alkotmanyellenes-es-elfogadhatatlan
https://kronika.ro/belfold/ludovic-orban-elutasitotta-a-magyar-partok-altal-megfogalmazott-autonomiakovetelest
https://kronika.ro/belfold/ludovic-orban-elutasitotta-a-magyar-partok-altal-megfogalmazott-autonomiakovetelest
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/felhigitotta-az-rmdsz-a-haromparti-autonomia-nyilatkozatot
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/tokes-az-emnt-a-magyar-nemzeti-onrendelkezes-evet-unnepli-2018-ban
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tekint. Tőkés László elmondta: meg kell adni a tiszteletet az Erdély és Románia egyesülése 

kinyilvánításának a centenáriumát ünneplő románoknak, be kell látni azonban, hogy az 

erdélyi magyaroknak ünneplésre nincsen okuk, mert „nem érezhetik magukat otthon a 

hazában”. 

 

Floreát okolja az EMNP a tragumúra-fordítás miatt 
2018. január 8. – szekelyhon.ro 

Dorin Floreát okolja az elhíresült szilveszteri magyar fordítás megjelenéséért az Erdélyi 

Magyar Néppárt (EMNP) megyei elnöke. László György nyílt levélben fogalmazta meg 

kifogásait a marosvásárhelyi polgármesternek. 

 

Kétértelmű véleményezést fogalmazott meg a bukaresti kormány a vásárhelyi 
iskola ügyében 
2018. január 8. – Krónika, MTI 

A bukaresti kormány támogatja a helyi hatóságok által felszámolt marosvásárhelyi római 

katolikus gimnázium újraalapításáról rendelkező törvénytervezetet, de arra figyelmezteti a 

parlamentet, hogy alkotmánysértő lehet, ha iskolaalapítóként lép fel. A Tudose-kabinet 

december végén elfogadott véleményét hétfőn ismertette az Adevărul című hírportál. A 

kormány két hajóban evez című cikk szerint a kabinet pozitívan véleményezte az RMDSZ által 

beterjesztett törvénytervezetet, ugyanakkor „elismerte”, hogy az eljárás alkotmányossága 

vitatható. 

 

Hivatásos fordító vagy magyar nyelvű munkatárs lesz a sajtóirodában a további 
tragummúrákat elkerülendő? 
2018. január 8. – szekelyhon.ro 

Egyelőre nem tudják a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalban, hogy mikortól és milyen 

osztályra alkalmaznak hivatásos tolmácsot, de tervezik az alkalmazását – nyilatkozta a 

szekelyhon.ro-nak Cosmin Blaga a városháza sajtószóvivője. Jelenleg a polgármesteri hivatal 

két alkalmazottja foglalkozik a román nyelvű hivatalos hirdetések fordításával, a részben 

magyar nyelvű városházi honlapon megjelenő anyagok gondozásával. Korábban volt egy 

hivatásos fordító a hivatal alkalmazásában, de ő nyugdíjba ment, és egyelőre nem 

alkalmaztak helyette senkit. 

 

Egész évben közlekedik a Marosvásárhelyt is érintő budapesti vonatjárat 
2018. január 8.- szekelyhon.ro 

Nem szűnik meg január 10-étől a Marosvásárhelyről Budapestre tartó közvetlen vonatjárat – 

értesítette a szekelyhon.ro-t Csép Andrea marosvásárhelyi parlamenti képviselő. Az RMDSZ-

politikus elmondta, hosszas egyeztetést követően sikerült elérni azt, hogy a járat, amely 

Brassóból indul és Dédán eltér Dés–Szeretfalva–Szamosújvár felé, január 11-től 

Marosvásárhely–Székelykocsárd–Kolozsvár irányába folytassa az útvonalát. 
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https://szekelyhon.ro/aktualis/floreat-okolja-az-emnp-a-tragumura-forditas-miatt
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketertelmu-velemenyezest-fogalmazott-meg-a-bukaresti-kormany-a-vasarhelyi-iskola-ugyeben
https://kronika.ro/erdelyi-hirek/ketertelmu-velemenyezest-fogalmazott-meg-a-bukaresti-kormany-a-vasarhelyi-iskola-ugyeben
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatasos-fordito-vagy-magyar-nyelvu-munkatars-lesz-a-sajtoirodaban-a-tovabbi-tragummurakat-elkerulendo
https://szekelyhon.ro/aktualis/hivatasos-fordito-vagy-magyar-nyelvu-munkatars-lesz-a-sajtoirodaban-a-tovabbi-tragummurakat-elkerulendo
https://szekelyhon.ro/aktualis/egesz-evben-kozlekedik-a-marosvasarhelyt-is-erinto-budapesti-vonatjarat


 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. január 9. 
4 

Érvénytelenítették a csíki lobogók levételének végrehajtását 
2018. január 9. – szekelyhon.ro 

Alapfokon érvénytelenítette a bíróság a csíkszeredai városháza homlokzatán levő székely és 

városzászló eltávolítására vonatkozó jogerős végzés végrehajtását. Ez azt jelenti, hogy noha a 

magyarellenes feljelentéseiről ismert Dan Tanasă, illetve az általa vezetett Méltóságért 

Európában Polgári Egyesület (ADEC) jogerősen pert nyert, a csíkszeredai polgármesteri 

hivatal mostani győzelme révén mégsem sikerült elérniük, hogy eltávolítsák a városháza 

homlokzatáról a két lobogót. 

 

Hamarosan állhat Rhédey  gróf szobra Nagyváradon 
2018. január 9. – Krónika 

Várhatóan már a júniusban esedékes Szent László Napok alatt felavathatják Rhédey Lajos 

gróf szobrát Nagyváradon, a helyi magyarság által máig Rhédey-kertként emlegetett parkban, 

miután elhárult az utolsó akadály is a Deák Árpád által már elkészített és bronzba öntött 

büszt felállításának útjából. A városi önkormányzat tegnapi ülésén egyhangúlag elfogadta a 

szoborállítás tervét, amire január 4-én a város főépítésze is rábólintott. 

 

Kolozsvári emlékeztető 
2018. január 9. – Rostás Szabolcs – Krónika 

A Krónika vezércikke feltette a kérdést: „mikor születik meg végre az a sokat hangoztatott, 

elvárt politikai akcióegység, amely nélkül bármilyen elképzelés, koncepció hangzatos 

kordokumentum marad csupán? Sajnos a fenti kérdésekre a legújabb pártközi megállapodás 

ismeretében sem tudjuk a választ. Arról nem beszélve, hogy a dokumentum szentesítését 

követően éppen az egyik aláíró jegyezte meg politikustársa nyilatkozata kapcsán: „látszik a 

válaszból, milyen perspektívái vannak az együttműködésnek”.” 

 

Amikor a csehek megszállták Pozsonyt 
2018. január 9. – Felvidék.ma 

A magyar koronázóváros, Pozsony cseh megszállásáról idén is megemlékeztek. Az év elején 

már csaknem egy évtizede gyújtanak gyertyát ennek a fájdalmas eseménynek az emlékére a 

Pálffy-család koronázó Szent Márton-dómtemplom oldalfalánál található sírboltjánál.  

 

Lakossági fórumot tartottak a csallóközi vízszennyezés ügyében 
2018. január 8. – Hírek.sk, Felvidék.ma 

December tizenötödike óta, tehát lassan egy hónapja lajtos kocsiból kapják az ivóvizet hat 

csallóközi település, Baka, Dercsika, Csallóköznádasd, Egyházgelle, Lúcs és Sárosfa lakosai. 

Az egészségügyi minisztérium október közepétől érvényes rendelete alapján a Nyugat-

Szlovákiai Vízművek dunaszerdahelyi részlegének dolgozói ugyanis újabb vegyi anyag 

jelenlétét is vizsgálni kezdték az ivóvízben, amelyben így felfedezték egy 2004 óta betiltott 
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http://felvidek.ma/2018/01/amikor-a-csehek-megszalltak-pozsonyt/
http://www.hirek.sk/itthon/20180109083330/Lakossagi-forumot-tartottak-a-csallokozi-vizszennyezes-ugyeben.html
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növényvédő szer, az atrazin jelenlétét. Az ivóvíz nélkül maradt települések lakosai lakossági 

fórumot tartottak Csallóköznádasdon a helyzet tisztázására.  

 

Nincs sok támogatója Kotleba képviselői létszámot csökkentő javaslatának 
2018. január 8. – Hírek.sk 

A kormánykoalíció két pártja, a Most-Híd és az SNS nem támogatja az ĽSNS parlamenti 

képviselők számának 150-ről 100-ra történő csökkentésére vonatkozó javaslatát – derül ki a 

nyilatkozataikból. A Smer-SD még nem mondott véleményt, de korábban nem támogatta a 

csökkentést. Kotlebáék az ellenzék, például a Család vagyunk soraiban támogatókra 

találhatnak. A koalíció voksai nélkül az alkotmánytörvény módosítása azonban nem lehet 

sikeres. 

 

Uniós forrásokról a termelőknek Topolyán és Kishegyesen 
2018. január 8. – Vajdaság.ma, Pannon RTV 

Fremond Árpád parlamenti képviselő, a képviselőház mezőgazdasági bizottságának alelnöke 

és Juhász Attila, a mezőgazdasági minisztérium államtitkára is sikeresnek ítélte meg 

agrárpolitikai szempontból a mögöttünk álló évet. Topolyán, majd pedig Kishegyesen is nagy 

érdeklődés övezte azokat az összejöveteleket, melyeken az EU-s, valamint a köztársasági, 

tartományi és községi pályázati forrásokról, a mezőgazdaság terén az elért eredményekről és 

a tervekről tartottak beszámolót. 

 

Ötven éves a Vajdasági TV magyar nyelvű műsora 
2018. január 9. – Pannon RTV 

Az aranyjubileum alkalmából ünnepi műsorral emlékeztek a kezdetekre, az öt évtizedes 

fejlődésre, a legszebb és legnehezebb pillanatokra. Az ünnepi adást 10 éves periódusokra 

tagolva szerkesztették meg, kiemelve, hogy a magyar szerkesztőségből számos író, közéleti 

személyiség, középiskolai és egyetemi tanár került ki. Felidézték a kezdeteket, valamint a 

rohamos fejlődés eredményeit is. 

 

Tavaly Porosenko ötször annyi ember állampolgárságát szüntette meg, mint 
ahánynak megadta azt 
2018. január 8. – karpatalja.ma 

Petro Porosenko elnök 2017-ben közel 5,2 ezer személy állampolgárságát szüntette meg, 

miközben alig ezer embernek adta meg – közölte az elnöki adminisztráció az Ukrajinszki 

Novini megkeresésére. „A 2017-es esztendő során 957 személy kapta meg az ukrán 

állampolgárságot” – olvasható a hivatal válaszlevelében. E személyek közül 94 fő hontalan 

volt. 
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http://www.hirek.sk/belfold/20180108170427/Nincs-sok-tamogatoja-Kotleba-kepviseloi-letszamot-csokkento-javaslatanak.html
https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22090/Unios-forrasokrol-a-termeloknek-Topolyan-es-Kishegyesen.html
https://pannonrtv.com/rovatok/tarsadalom/otven-eves-vajdasagi-tv-magyar-nyelvu-musora
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tavaly-porosenko-otszor-annyi-ember-allampolgarsagat-szuntette-meg-mint-ahanynak-megadta-azt/
http://www.karpatalja.ma/karpatalja/kozelet/tavaly-porosenko-otszor-annyi-ember-allampolgarsagat-szuntette-meg-mint-ahanynak-megadta-azt/
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Anyasági támogatás és életkezdési támogatás igényelhető 2018. január 
elsejétől 
2018. január 8. – Kárpátalja 

2018. január 1-jétől a Kárpátalján élő magyar nemzetiségű szülők is igényelhetik a 

magyarországi családtámogatási ellátási formák két juttatását: az anyasági támogatást és az 

életkezdési támogatást (babakötvény). A támogatásokról dr. Erdei Péter, Magyarország 

beregszászi konzulja adott tájékoztatást. 

 

Kormányrendelet javaslat a 2018-as finanszírozásról 
2018. január 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

A Szlovén Kormány Nemzetiségi Hivatala elkészítette a nemzetiségileg vegyesen lakott 

községek 2018-as finanszírozásáról szóló rendelet javaslatát, amely a községi nemzeti 

közösségek működésének és programjainak támogatását is magába foglalja. A 

kormányrendelet a tavalyihoz képest nem igazán módosult.  

 

Lenti város napja 
2018. január 8. – Muravidéki Magyar Rádió 

Az elmúlt hétvégén ünnepelte Lenti várossá nyilvánításának 39. évfordulóját. Dányi 

Józsefnek a város napján készített összeállításában dr. Fazekas Sándor földművelésügyi 

miniszter is megszólal, továbbá megtudhatjuk, kik részesültek a városi kitüntetésekben. 

 

Sikeres Jubileumi Operett Gála 
2018. január 8. – volksgruppen.orf.at 

Teltházzal ünnepelték a 10. Újévi Operett Gálát Őriszigeten. A koncert ebben az évben sem 

okozott csalódást, a közönség a már megszokott módon és színvonalon élvezhette a híres 

magyar operett slágereket. A zenészek Poszonyból, Zalaegerszegről és Ausztriából érkeztek.  

 

Gulyásfesztivál 2018 
2018. január 8. – volksgruppen.orf.at 

Az idén is szervez Gulyásfesztivált a Bécsi Magyar Munkásegylet Bécsben a Dunaparkban, a 

rendezvényt június 9-én tartják. Az egyesület rendezvénye tavaly, 2017-ben újabb rekordot 

döntött, 44 csapat jelentkezett a gulyásfőző versenyre és csaknem 6.000 látogatót fogadtak. 
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http://karpataljalap.net/?q=2018/01/03/anyasagi-tamogatas-es-eletkezdesi-tamogatas-igenyelheto-2018-januar-elsejetol
http://karpataljalap.net/?q=2018/01/03/anyasagi-tamogatas-es-eletkezdesi-tamogatas-igenyelheto-2018-januar-elsejetol
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174512691
http://www.rtvslo.si/mmr/prispevek/174512689
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888236/
http://volksgruppen.orf.at/magyarok/stories/2888110/
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Elektronikus sajtó 

 

 

Határok nélkül 

2018. január 8. – Kossuth Rádió 

 

Közös állásfoglalást írt alá az autonómia-elképzelések összehangolásáról az 

RMDSZ, az MPP és az EMNP 

Egységessé válik az erdélyi magyar politikai paletta? Közös állásfoglalást írt alá az autonómia-

elképzelések összehangolásáról ma Kolozsváron a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a 

Magyar Polgári Párt és az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke. Kelemen Hunor, Biró Zsolt és 

Szilágyi Zsolt közös sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy az erdélyi magyarság 

autonómiaigényét először kimondó 1992-es kolozsvári nyilatkozat 25. évfordulója után 

szerették volna megerősíteni a magyar közösség autonómiaigényét. A három pártelnököt a 

sajtótájékoztató után kérdezte a Határok nélkül munkatársa. 

 

Tőkés László: Cselekvő módón akartuk kimutatni, hogy széleskörű összefogásra 

van szükség 

Cselekvő módón akartuk kimutatni, hogy széleskörű összefogásra van szükség - mondta 

Tőkés László európai parlamenti képviselő, mikor a nyilvánosság előtt aláírta, a Magyar 

Nemzeti Tanács és a Néppárt képviselőivel egyetemben a Minority Safe Pack európai polgári 

kezdeményezést. A sajtónyilvános eseményen kérdezte a képviselőt a Határok nélkül 

riportere. 

 

Hazaérkeztek a KCSP déli féltekén szolgálatot teljesítő ösztöndíjasai 

A Körösi Csoma Sándor-program 26 déli féltekén szolgálatot teljesítő ösztöndíjasa találkozott 

ma a Duna palotában és osztotta meg egymással tapasztalatait. A zárókonferencia résztvevői 

Grezsa István kormánybiztos köszöntötte. Először a program dél-amerikai mentorát, 

Kunckelné Fényes Ildikót halljuk. 

 

Január 7-én a székelység a "madéfalvi veszedelem" néven ismert gyászos 

történelmi eseményre emlékezik 

Január 7-én a székelység a "madéfalvi veszedelem" néven ismert gyászos történelmi 

eseményre emlékezik. A Mária Terézia uralkodása alatt újra felállított határőrség 

szervezése,  az ősi jogaikra hivatkozó székelység körében ellenállást váltott ki.  A székelyek 

https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth?date=2018-01-08_18:30:00&enddate=undefined&ch=mr1
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tárgyalásra készültek a Vízkeresztet követő napon, és Madéfalván gyülekeztek. A császári 

hadsereg azonban éjszaka ágyútűz alá vette a falut, több százan meghaltak, akiket elfogtak, 

börtönbe vetették, és ezrek menekültek Moldvába. Így születtek a székelyes csángómagyar 

falvak, de ez a nap a bukovinai székelyek születésnapja is. 

 

A madéfalvi veszedelem 254. évfordulójára emlékeztek Marosvásárhelyen a 

kultúrpalotában, 

A madéfalvi veszedelem 254. évfordulójára emlékeztek Marosvásárhelyen a kultúrpalotában, 

A Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács rendezvényén részt Farkas 

Balázs konzul, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának munkatársa is.  Erdei Edit 

Zsuzsánna összeállításában először őt halljuk. 

 
 


