
 

 

 

Napi Nemzetpolitikai Sajtószemle – 2018. október 17. 
1 

Nyomtatott és online sajtó 
 

 

Potápi: pályázatot hirdetnek határon túli családszervezetek támogatására 
2018. október 16. – MTI, fidesz.hu, kormány.hu, Propeller.hu, maszol.ro, Lokál.hu, Ma7.sk 

Kétszázmillió forintos keretösszeggel a határon túl működő, családokat segítő civil, egyházi 

szervezetek és vállalkozók támogatására hirdet pályázatot a magyar Miniszterelnökség 

nemzetpolitikai államtitkársága - közölte Potápi Árpád János államtitkár kedden budapesti 

sajtótájékoztatón. Ismertette: a 2019. április 30-ig megvalósuló programokra pályázatonként 

legfeljebb kétmillió forint támogatás igényelhető. A pályázathoz nem szükséges önrész. 

Potápi Árpád János elmondta: támogatott programok lehetnek például a téli szünetben 

megvalósuló gyermektáborok, iskolai felkészítő programok, Márton napi, adventi vagy 

farsangi rendezvények. A pályázatok benyújtásának határideje október 31. Az államtitkár 

kitért arra is: pályázatot a 2017. január 1-je előtt bejegyzett, a szomszédos országok 

valamelyikében adószámmal rendelkező civil szervezetek, egyházi jogi személyek és 

vállalkozók nyújthatnak be. 

 

Potápi: novemberben lesz a Máért és a diaszpóratanács ülése 
2018. október 16. – MTI, Webrádió, Magyar Idők, Pannonrtv.com, Propeller.hu 

A Magyar Diaszpóra Tanács november 15-én, a Magyar Állandó Értekezlet (Máért) november 

16-án tartja ülését - közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára kedden az M1 

aktuális csatornán Potápi Árpád János kiemelte, ezek az év legnagyobb eseményei a 

nemzetpolitikában; mindkettőt Orbán Viktor miniszterelnök nyitja majd meg. Arra a 

kérdésre, hogy a külhoni magyar családok éve után milyen témának szentelik a 2019-es évet, 

az államtitkár azt válaszolta: erről a Máért dönt. Hozzátette, ők megpróbálnak megmaradni 

annál a gondolatnál, amelynek középpontjában a család áll, arról még nem született döntés, 

hogy a hangsúlyt a gyermekek vagy a közösségek felé tolják el. 

 

Intézkedéseket sürget az ukrán parlament elnökénél és emberjogi biztosánál a 
magyarellenes petíció és a Mirotvorec-weboldal ügyében Brenzovics László 
2018. október 16. – MTI  

Írásban interpellált kedden az ukrán parlament elnökénél és emberjogi biztosánál a 

törvényhozás honlapjára felkerült, a kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarok 

deportálását indítványozó aláírásgyűjtő petíció blokkolását és a kettős állampolgárokat 

listázó Mirotvorec (Béketeremtő) szervezet tevékenységének kivizsgálását sürgetve 

Brenzovics László, az ukrán parlament képviselője, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség 

(KMKSZ) elnöke. Az MTI-hez is eljuttatott, Andrij Parubij házelnökhöz intézett 

interpellációjában a képviselő emlékeztetett arra, hogy az ukrán parlament honlapján 

szeptember 21-én megjelent petíció a kettős állampolgárságú kárpátaljai magyarok ukrán 

állampolgárságtól történő megfosztásához és Magyarországra deportálásához gyűjt 
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http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/103115-palyazatot-hirdet-hataron-tuli-csaladszervezetek-tamogatasara-a-magyar-kormany
http://webradio.hu/hirek/belfold/potapi-novemberben-lesz-a-maert-es-a-diaszporatanacs-ulese
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/16/intezkedeseket-surget-az-ukran-parlament-elnokenel-es-emberjogi-biztosanal-magyarellenes
http://www.karpataljalap.net/?q=2018/10/16/intezkedeseket-surget-az-ukran-parlament-elnokenel-es-emberjogi-biztosanal-magyarellenes
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aláírásokat. Ennek kapcsán rámutatott, hogy az ukrán alkotmány 4. cikke szerint az ukrán 

állampolgárság felvételének és megszüntetésének feltételeit törvény határozza meg, továbbá 

hogy a 25. cikk szerint Ukrajna állampolgára nem fosztható meg állampolgárságától és 

állampolgársága megváltoztatásának jogától, nem űzhető ki Ukrajnából és nem adható ki más 

államnak.  

 

Németh Zsolt: a szlovákiai magyarság határozott támogatója egy erős 
kisebbségvédelmi rendszer létrejöttének 
2018. október 16. – MTI, Webrádió, fidesz.hu, Magyar Hírlap, Magyar Idők, OrientPress, 

Körkép 

A kisebbségi jogok tekintetében napjaink egyik legfontosabb üzenete, hogy a szlovákiai 

magyarság határozott indítványozója és támogatója egy erős, Európán átívelő 

kisebbségvédelmi rendszer létrejöttének - jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizottságának 

fideszes elnöke kedden Brüsszelben. Németh Zsolt A magyar közösség Szlovákiában - A 

kisebbségi lét száz éve című fotókiállítás megnyitóján az Európai Parlamentben hangsúlyozta, 

a szlovákiai magyarság helyzetét hosszú időn keresztül a vasfüggöny, valamint Európa 

elfordulása nehezítette. Mindennek ellenére köreiben erős az Európai Unió támogatottsága 

még akkor is, ha az uniós intézmények és más európai szervezetek el vannak maradva a 

nemzeti kisebbségek jogainak elismerésével. Kiemelte, Európa kisebbségei között 

lélekszámban is kiemelkedik a szlovákiai magyarság, ami azt mutatatja, hogy nemzeti 

önmeghatározás alapelveit a versailles-i békeszerződés sem tudta megszüntetni. A magyar 

közösségben továbbra is erős a hovatartozás tudata, ami szlovák állampolgárságuk mellett 

erős magyar identitást biztosít képviselőinek. 

 

Együttműködési megállapodást írtak alá a kisebbségi képviselők a szlovén 
kormánykoalícióval 
2018. október 16. – MTI, Magyar Hírlap 

Együttműködési megállapodást írt alá kedden Horváth Ferenc magyar és Felice Zizan olasz 

kisebbségi képviselő a szlovén kisebbségi kormánykoalícióval, megerősítve ezzel a Marjan 

Sarec vezette kabinetet, amely azonban továbbra sem rendelkezik abszolút többséggel a 

szlovén parlamentben. Horváth Ferenc az MTI-nek telefonon elmondta: ez nem jelenti azt, 

hogy csatlakoztak volna a baloldali kormánykoalícióhoz. "Egy már szokásos szerződésről van 

szó, amelyet a kisebbségi képviselők a kormánnyal írnak alá, és ami folytatása az eddigi jó 

politikai gyakorlatnak" - hangsúlyozta. Hozzátette: a szerződésben nem vállaltak 

kötelezettséget arra, hogy megszavazzák a kormány minden javaslatát, valamint a kormány 

sem vállalt kötelezettséget arra, hogy konkrét lépéseket tegyen a kisebbségek státuszának és 

anyagi helyzetének javítása érdekében, habár ez lenne a megállapodás lényege.  
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Bemutatnák Erdélyt a nagyvilágnak, angol nyelvű portált indít az RMDSZ 
2018. október 16. – MTI, Krónika, maszol.ro, transindex.ro 

Erdélyről szóló angol nyelvű portált indít a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) 

– közölte keddi hírlevelében az RMDSZ. A Transylvanianow.com portált hiánypótló 

kommunikációs csatornának szánják. A portál az Erdélyről szóló hírek, véleményanyagok, 

videók révén a régió kulturális sokszínűségéről kíván tájékoztatást nyújtani, és azokat az 

erdélyi magyarokat érintő sajátos ügyeket, problémákat is szeretné megmutatni, amelyekről 

kevés ismeretük van a külföldi érdeklődőknek. A fesztiválok, utazási útmutatók mellett az 

erdélyi társadalom számos területéről lesznek hírek; a tudomány, a gazdaság, a sport, a 

kultúra, valamint a vállalkozói világ is megjelenik majd az angol nyelvű felületen – ígéri az 

RMDSZ. A weboldalt több erdélyi újságíró, blogger, véleményformáló szerkeszti, és az 

Eurotrans Alapítvány működteti a Bethlen Gábor Alap támogatásával. 

 

Hiánypótló színházi szemle Brassóban: a magyar tagozat beindulásának motorja 
lehet a másodszor megrendezett fesztivál 
2018. október 16. – Krónika, maszol.ro 

Határon túli társulatok is vendégszerepelnek az október végi Magyar Színházfesztiválon 

Brassóban. A másodízben tartandó szemle hiánypótlónak számít a Cenk alatti városban, ahol 

akár magyar tagozat elindításának motorja is lehet – mondta el a Krónikának Toró Tamás 

főszervező. 

 

A kisebbségi kérdés rendezését sürgette Tőkés László az európai parlamentben, 
a Románok és magyarok Európában konferencián 
2018. október 16. – MTI, Krónika 

A posztkommunista román politikai osztály részéről teljes mértékben hiányzik a politikai 

akarat a hagyományosan megoldatlan kisebbségi kérdés rendezésére, amely nélkül azonban 

hosszú távon elképzelhetetlen a társadalmi béke és stabilitás megvalósulása Romániában – 

jelentette ki Tőkés László fideszes európai parlamenti képviselő Brüsszelben kedden. Tőkés 

László Erdély és Románia egyesülésének centenáriuma alkalmából az Európai Parlamentben 

rendezett Románok és magyarok Európában című konferencián hangsúlyozta, építő 

párbeszédre, kölcsönös megértése, a kapcsolatok békés rendezésére, valamint az elnyomott 

magyarság helyzetének rendezésére van szükség a románok és a magyarok között. A képviselő 

szerint a román-magyar viszony mindmáig kibeszéletlen, a megosztó tényezőket a felek 

hajlamosak elhallgatni. 

 

Önkéntesen gondozzák magyar személyiségek sírját fiatalok a kolozsvári 
Házsongárdban 
2018. október 17. – Krónika 

Önkéntesen, több éve tartó kezdeményezés és verseny keretében gondozzák jeles magyar 

személyiségek sírját a kolozsvári Házsongárdi temetőben a kincses város öt magyar 

tanintézetének középiskolás csapatai. A kegyeleti munkáról az ötletgazda és irányító, 
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Gergelyné Tőkés Erzsébet, a Házsongárd Alapítvány elnöke a Krónikának elmondta, az a cél, 

hogy a kegyeleti munka a diákság önműködő, tanári irányítás nélkül is élő mozgalmává 

váljék. Ottjártunkkor épp sírokat gondoztak a fiatalok, akik lelkesen meséltek kegyeleti 

munkájukról.  

 

Ha semmi nem változik, még hosszú évekig elhúzódik a restitúció 
2018. október 17. – Krónika 

Havi 308 rendezett iratcsomóval számolva az Országos Vagyon-visszaszolgáltatási 

Hatóságnak (ANRP) további 9,5 évre lesz szüksége ahhoz, hogy dönteni tudjon a mostanáig 

regisztrált 63 107 igénylés ügyében – hívja fel a figyelmet a Magántulajdonért Egyesület 

közleménye. A civil szervezet úgy értékeli, hogy az ANRP rendkívül lassú ütemben vizsgálja át 

az iratcsomókat, és az állam intézményei indokolatlanul léptek át minden méltányos 

határidőt a visszaszolgáltatási kérelmek rendezésében. 

 

Betelepedés és betelepítés 
2018. október 17. – Makkay József – Krónika 

A Krónika vezércikke szerint Székelyföld „gazdasági statisztikái gyengék, a két megyét a 

sereghajtók közé sorolják. Ennek okain hosszan lehetne vitatkozni – az egyik fő ok 

mindenképpen a román államapparátus megkülönböztető pénzügypolitikája a tömbmagyar 

régiók kárára –, de azt is meg kellene vizsgálni, mi az, ami helyi szinten megoldható. A 

fiatalokat ugyanis ma már nem lehet minimálbéres állásokkal helyben tartani, ha pedig 

gazdasági téren nincs világos jövőképe a helyi politikumnak és a vállalkozói szférának, akkor 

előbb-utóbb akkora lesz a munkaerőhiány, hogy a Székelyföldnél is rosszabb gazdasági 

mutatókkal rendelkező moldvai megyékből fognak betelepedni munkavállalók. Nem biztos, 

hogy az Erdély történetéből jól ismert jelenséget a mai nemzedékeknek is ki kellene 

próbálniuk”. 

 

Magyar énekszó a brüsszeli székesegyházban 
2018. október 16. – Felvidék Ma 

Magyar énekszó csendült fel október 15-én a brüsszeli Szent Mihály- és Szent Godula-

székesegyházban. Az ipolybalogi Szent Korona Kórus által adott közel egyórás meghitt 

hangversenyen magyar kórusművek és szakrális énekek hangzottak el. „Csáky Pál EP-

képviselő meghívására érkeztünk a belga fővárosba. A programunkon magyar kórusművek 

mellett ismert szakrális dallamok is szerepeltek” – nyilatkozta a Felvidék.ma-nak Molnár 

Ottó, a Szent Korona Kórus vezetője. Az ipolybalogi vegyes kar 1997-ben alakult. Kezdettől 

fogva nagy hangsúlyt fektetnek a szakrális énekekre, kórusművekre.  A jelenleg mintegy 

harminc tagot számláló énekkar tagjainak túlnyomó része ipolybalogi, ugyanakkor a 

környékről is vannak tagjaik. 
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Encsiek Stószon 
2018. október 16. – Felvidék Ma 

Abaúji, encsi példával igazolhatom állításomat, hiszen a történelmi Abaúj vármegye (később 

Abaúj-Torna vármegye) nem kevésbé fontos központja, Kassa a határszabdalások 

eredményeként más országba került, de a szolidaritás a déli és az északi abaújiak között még 

a legnehezebb időkben is fennmaradt, mostanság pedig egyre erősödik. Igazolása ennek az 

idei magyar kultúra napja a Hernád-parti Encsen, amely kétnapos programjában kiállítással 

egybekötött előadással emlékezett a kassai magyar színházkultúra egyik szeletéről, illetve a 

Kolár Péter fotói alapján megtartott előadás a magát egyaránt stószinak és abaújinak tartó 

Fábry Zoltán életéről és munkásságáról. A népes közönség előtt az is elhangzott, hogy a 

megemlékezés méltóságát növelné, ha az encsiek ellátogatnának „Abaúj legészakibb 

csücskébe” (Fábry Zoltán megfogalmazása) – Stószra. 

 

Összmagyar Nemzeti Diákbajnokság: lezajlott a felvidéki elődöntő 
2018. október 16. – Ma7.sk 

A Kárpátia Sport Polgári Társulás október 16-án a szentpéteri Kossányi József Alapiskola és 

Óvoda társrendezésével, egyidejűleg a komáromi Marianum Egyházi Iskolaközpontban és a 

szentpéteri intézmény tornatermében tartotta meg a XIV. Összmagyar Nemzeti 

Diákbajnokság felvidéki elődöntőjét. Az Aranycsapat Emlékév tiszteletére rendezett 

asztalitenisz- és sakkviadal ünnepélyes megnyitóján Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság 

Tanácsának elnöke, az Aranycsapat Emlékév Testületének vezetője is megjelent. 

 

Újabb konzuli fogadónapot tartottak Nagybecskereken 
2018. október 16. – Vajdaság.ma 

A Szabadkai Főkonzulátus és a nagybecskereki CMH-iroda újabb kihelyezett konzuli 

fogadónapot szervezett Nagybecskereken. Ez volt a huszonhatodik. "Ezúttal is 78 kérelmet 

adtak át az érdekeltek, akik a helybelieken kívül Muzslyáról, Magyarittabéről, Erzsébetlakról, 

Szentmihályról és Aradácról érkeztek" - hallottuk Sarlay Pétertől, konzultól. 

 

A Magyar Mozgalom ma Belgrádban átadta a jelöltlistát és a támogatói 
aláírásokat a nemzeti tanácsi választásokra 
2018. október 16. – Vajdaság.ma 

Zsoldos Ferenc listavezetővel az élen a Magyar Mozgalom küldöttsége ma átadta Belgrádban 

a Magyar Mozgalom – Zsoldos Ferenc nevű jelöltlistát és a támogatói aláírásokat az idén 

november 4-ére meghirdetett nemzeti tanácsi választásokra. A mozgalom 1385 aláírást 

nyújtott át a Köztársasági Választási Bizottságnak a szerbiai Képviselőházban. 

 

Teréz-napi emlékkonferencia Kishegyesen 
2018. október 16. – Vajdaság.ma 
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Brunszvik Teréz Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete Brunszvik Teréz Emlékkonferenciát 

szervezett Kishegyesen abból az alkalomból, hogy Angyalkert néven 190 évvel ezelőtt nyílt 

meg Magyarországon az első kisdedóvó intézet. Ez alkalommal jelentették be hivatalosan is, 

hogy a korábban Vajdasági Magyar Óvodapedagógusok Egyesülete néven ismert szervezet 

ünnepélyesen felveszi Brunszvik Teréz nevét. 

 

Zentagunaras: Felújítják az orvosi rendelőt 
2018. október 16. – Vajdaság.ma 

Folyamatban van a zentagunarasi orvosi rendelő felújítása. A községi költségvetésben 

valamennyi falusi rendelő felújítására pénzeszközöket irányoztak elő, ezzel is hozzájárulva a 

vidéki lakosság egészségügyi ellátása színvonalának növeléséhez. A lapos tetőszerkezet már 

beázott, jelentősen megnehezítve az ott dolgozók munkáját. 

 

Kórházak felújítását jelezte Pásztor István a Napindítóban 
2018. október 16. – Pannon RTV 

A szabadkai és a zentai kórház is megújulhat az egymilliárd euróból, amit a szerb állam fektet 

az egészségügybe - mondta Pásztor István a Szabadkai Magyar Rádió Napindító című 

műsorában kedden reggel. A Vajdasági Magyar Szövetség, valamint a Tartományi 

Képviselőház elnökét közéleti, aktuálpolitikai témákkal kapcsolatban kérdezik majd 

rendszeresen időközönként a reggeli rádióműsorban. A szerb kormány által bejelentett, 

Vajdaságot is érintő egészségfejlesztési támogatás, a vajdasági magyar idegenforgalmi 

stratégia, a sorkatonaság, Koszovó és Szerbia viszonyának rendezése és az MNT-választás is a 

témák között szerepelt. 

 

Nem igaz, hogy felmondanak a Mirotvorec listáján szereplő kárpátaljai 
magyarok 
2018. október 16. – Kárpátalja 

A mukachevo.net portál kürtölte világgá minap a hírt, hogy a nacionalista Mirotvorec 

(Béketeremtő) weboldalán közzétett, az állítólag kettős állampolgárságú kárpátaljai 

tisztviselők neveit és adatait tartalmazó listán szereplők közül néhányan felmondtak 

munkahelyükön. Forrásaink cáfolják a híreket. A portál egyebek mellett azt írta, hogy magyar 

útlevele miatt kérvényezte elbocsátását Márku Sándor, a Mezővári Középiskola igazgatója. „A 

képviselői mandátumról való lemondás egyelőre nem vetődött fel” – írta a mukachevo.net 

emlékeztetve, hogy Márku a Beregszászi Járási Tanács képviselője. 

 

A Tápiómente Táncegyüttes jubileumi turnéja Ukrajnában 
2018. október 16. – Kárpátalja 

Igazi néptánckavalkádban volt része annak, aki október 10-én ellátogatott a Tápiómente 

Táncegyüttes jubileumi koncertjére. Az együttes idén ünnepli fennállásának ötvenedik 

évfordulóját, ebből az alkalomból turnéztak első alkalommal Ukrajnában, és léptek fel először 
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https://www.vajma.info/cikk/vajdasag/22890/Zentagunaras-Felujitjak-az-orvosi-rendelot.html
https://pannonrtv.com/rovatok/politika/korhazak-felujitasat-jelezte-pasztor-istvan-napinditoban
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/16/nem-igaz-hogy-felmondanak-mirotvorec-listajan-szereplo-karpataljai-magyarok
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/16/nem-igaz-hogy-felmondanak-mirotvorec-listajan-szereplo-karpataljai-magyarok
http://karpataljalap.net/?q=2018/10/16/tapiomente-tancegyuttes-jubileumi-turneja-ukrajnaban
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Kárpátalján. Kis-Magyarország táncvilága mellett erdélyi, felvidéki és délvidéki táncokat is 

bemutatott műsorában az 1968-ban megalakult Tápiómente Táncegyüttes. Az előadás 

moldvai körtáncokkal kezdődött, ezt követően egyre jobban kitárulkozott a Kárpát-medence 

színes hagyományvilága, a díszes szatmári, mezőségi, szilágysági, rábaközi viseletek, a 

tájegységek gazdag zenei kultúrája és tánca különleges utazásra vitte el a közönséget. 

 
 

Elektronikus sajtó 

 

Határok nélkül 

2018. október 16. – Kossuth Rádió 

 

Megrekedtek az egyeztetések az ukrán oktatási minisztérium és a kárpátaljai 

magyar szakmai és érdekvédelmi szervezetek között 

Megrekedtek az egyeztetések az ukrán oktatási minisztérium és a kárpátaljai magyar szakmai 

és érdekvédelmi szervezetek között a nemzetiségi iskolákat hátrányos helyzetbe hozó ukrán 

oktatási törvénnyel kapcsolatban, mondja a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke. 

Orosz Ildikó hangsúlyozta: az oktatási hálózat finanszírozása sem megfelelő, hiányoznak 

tankönyvek, módszertani segédeszközök, az alacsony bérezés miatt pedig a pedagógusok 

szakmát váltanak, vagy kivándorolnak. 

 

Új pályázati lehetőségről tartott sajtótájékoztató Potápi Árpád János 

Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkár a 2018 a 

külhoni magyar családok éve keretében meghirdetett új pályázatokról tartott 

sajtótájékoztatót, amelyeket külhoni magyar civil, nonprofit és egyházi szervezetek, valamint 

vállalkozások családokat segítő tevékenységének támogatására írtak ki. 

 

Szlovákiában hónapok óta folyik a novemberi önkormányzati választásokat 

megelőző kampány 

Szlovákiában hónapok óta folyik a novemberi önkormányzati választásokat megelőző 

kampány, amely azonban nem olyan látványos, mint más választások előtt. A pártok 

általában nem tartanak nagy központi kampányokat, jellemzőbbek a helyi "kiskampányok". 

Ezek koordinálása azonban fontos, s a Magyar Közösség Pártjában ezt a feladatot Kőrösi 

Ildikó közigazgatási és önkormányzati alelnök látja el. Feladatairól Haják Szabó Mária 

kérdezte. 
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https://www.mediaklikk.hu/radio-lejatszo-kossuth/?date=2018-10-16_18-02-00&enddate=2018-10-16_18-40-00&ch=mr1
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Az MKP képviselői szerint hatvan-hetven százalékot is elérheti a részvételi arány 

a szlovákiai helyhatósági választáson 

A Magyar Közösség Pártja képviselői szerint hatvan-hetven százalékot is elérheti a részvételi 

arány a szlovákiai helyhatósági választáson. Felvidék középső részében az eredményesség 

érdekében  az MKP együttműködésekről, sőt más pártokkal, köztük a Híd-dal való közös 

jelölésekkel szeretné biztosítani, hogy alkalmas, a magyarság érdekeit megfelelően képviselő 

jelöltek kerüljenek pozícióba. A Besztercebányai kerületben is fontosnak tartják az 

anyaországi támogatásokat, fejlesztési forrásokat - mondta Csúsz Péter Tarnóczi László 

kérdésére.  

 

Őszi fesztivál Gömörben 

Volt mit ünnepelni hétvégén a gömörieknek. Őszi fesztivált szerveztek a Rozsnyótól néhány 

kilométerre található Várhosszúréten. Ami nemcsak arról nevezetes, hogy itt született 

Andrássy Dénes gróf, a krasznahorkai vár egykori tulajdonosa, de itt található a Magyar 

Örökség Díjas Gömöri Kézművesek Társasága, a vásárok, kézműves piacok rendszeres 

szervezője. Több ezer ember fordult meg a kivilágos - kivirradtig tartó őszi sokadalomban. 

Köztük tudósítónk, Placsó Zsóka is. 

 

Székelyföld Napok 

Fesztiválok, kiállítások, hangversenyek, könyvbemutatók szerepelnek a napokban zajló 

Székelyföld Napok, rendezvénysorozatban, amellyel Székelyföld egységét és értékeit kívánják 

bemutatni. A megyei önkormányzatok, az összefogás jegyében közösen szervezik a 

programokat.  

 

 

 

 

 


